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EDITORIAL

A CIRCULAÇÃO DE SABERES NA ESCOLA
Se o papel primeiro da escola, como defende Vygotsky
(1997), é a criação de novas formas de desenvolvimento, que garantam a efetiva participação da criança
no processo sócio-histórico, caberia à escola organizar
situações de aprendizagem, para que os estudantes
mobilizem conhecimentos para participarem desse processo sócio-histórico visando o desenvolvimento. Pode
parecer uma fórmula simples, entretanto, não é nem
simples, tampouco uma fórmula. Trata-se de um processo complexo que envolve diferentes aspectos. Para começar, é preciso entender que saberes a escola precisa
mobilizar para organizar a situação de aprendizagem?
Para Charlot (2000) saberes são compreendidos como
processo, produto e relação. Engajado na atividade, o
sujeito estabelece uma “relação com o saber” ao se
confrontar com objetos, práticas e dispositivos relacionais, no contexto de uma atividade. Nessa perspectiva, há uma relação indissociável entre sujeito e saber,
pois a relação produtor-produto não pode ser separada,
assim como o contexto que originou essa produção.
Para abordar essas relações, o autor parte da teoria
da atividade de Leontiev (1978), que enfatiza a ligação
entre meta e razão (“razão” do agir, isto é, aquilo que
justifica para o próprio sujeito o seu agir). Há um motivo ou desejo que impulsiona o sujeito a se envolver
em uma atividade, e esta acontece numa situação sócio-histórica singular, influenciada tanto por condições
subjetivas, quanto por condições objetivas, relacionadas
ao contexto social, econômico e cultural.
Relacionados aos saberes está a Escola, que pode ser
compreendida como uma organização sociocultural
historicamente situada, compreendida como local privilegiado da apropriação do conhecimento. Sua criação,
no contexto da revolução industrial e liberal introduziu o
aparecimento de uma instância educativa especializada

que separou o aprender do fazer (os ofícios); a criação
de uma relação social inédita, a relação pedagógica
no quadro da classe, superando a relação dual entre
o mestre e o aluno; uma nova forma de socialização
(escolar) que progressivamente viria a tornar-se hegemônica (CANÁRIO, 2005, p. 61).
Essa tradição histórica, segundo Canário (2005), influenciou os modos de circulação dos saberes na Escola, que priorizou os saberes formais, oriundos dos meios
científicos e acadêmicos. Atualmente, a apropriação de
tais saberes faz parte da atividade escolar. Essa consiste, para o estudante, em se engajar em processos
de ensino-aprendizagem que lidam com esse conjunto
de saberes científicos institucionalizados em uma dada
organização curricular.
Contudo, os estudos de sociologia da educação (ROCHEX, 1995; DUBET, 1996) ressaltam que essa apropriação não se traduz como a incorporação passiva
de saberes disciplinares. Ao contrário, trata-se de uma
atividade que envolve interpretação, mobilização de saberes e valores ligados às experiências pessoais, sua
confrontação com saberes formais e a produção de
novos saberes, desse modo, a escola estaria cumprindo
seu papel, criando e não só reproduzindo saberes.

Profª Dra. ERMELINDA M. BARRICELLI
Coordenadora e Professora no curso de Graduação
em Pedagogia da Universidade São Francisco. É
Coordenadora Institucional do Programa de Iniciação à
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A RELAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
RESUMO: A Educação de Jovens e Adultos, a EJA, é uma modalidade da Educação de grande
importância, porém ao longo da história sofreu grandes descasos. Nos dias atuais nota-se uma
preocupação mais efetiva e políticas públicas mais eficazes para esta modalidade de ensino.
Assim este artigo teve por objetivo interpelar a concepção de alfabetizar letrando na Educação
de Jovens e Adultos e refletir sobre a influência das práticas de letramento sobre o crescimento
intelectual dos jovens e adultos. Para tal fez um breve resgate histórico desta Modalidade de
Ensino no Brasil e buscou na bibliografia os conceitos de alfabetização e de letramento.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; EJA.
30 - Abril/2021 - Educar FCE

10

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

INTRODUÇÃO

A

Educação de Jovens e Adultos, a EJA, é uma modalidade da Educação de grande importância, porém ao longo da história vem sofrendo grandes descasos.
Felizmente essa realidade vem mudando, mesmo que a passos lentos, surgem
leis e novas políticas públicas que amparam a EJA, tentando acabar com a exclusão social
daqueles que não puderam escolarizar-se na idade certa.
Os jovens e adultos que retornam à escola, ou que passam a frequentá-la, normalmente
tem o intuito de aprender a ler e escrever, ou seja, alfabetizar-se, para assim terem uma possibilidade maior de empregos e inclusão social. Por isto torna-se importante abordar conceitos
de alfabetização e letramento, assim como a importância destes temas na inserção social do
sujeito.
Entende-se que ao assumir compromisso com a Educação de Jovens e Adultos faz-se
necessário ao Educador conhecer além das políticas educacionais voltadas para esta modalidade de ensino, a realidade e as necessidades de letramento de seus alunos, sem deixar
de considerar que estes jovens e adultos trazem consigo uma bagagem de vida específica
através de suas vivências fora da escola e que estas vivências devem ser consideradas nos
planos de ensino, pois podem contribuir para uma aprendizagem significativa.
Porém vale questionar: as formas tradicionais como a leitura e a escrita são tratadas na
escola bastam para essa aprendizagem significativa?
Esta pesquisa parte da hipótese de que alfabetizar não é só o ato de ensinar a ler e
escrever, mas principalmente, é o ato de inserir os sujeitos em práticas sociais de leitura e
escrita. Embasada em autores como Tfouni (2002), Soares (2001), Freire (1989), parte-se da
hipótese de que alfabetizar não é só o ato de ensinar a ler e escrever, mas principalmente, é
o ato de inserir os sujeitos em práticas sociais de leitura e escrita: o letramento.
O objetivo aqui proposto é interpelar a concepção de alfabetizar letrando na modalidade
de ensino da Educação de Jovens e Adultos – EJA e refletir sobre a influência das práticas de
letramento sobre o crescimento intelectual dos jovens e adultos. Para tal, faz-se necessário um
breve histórico desta modalidade de ensino ao longo da história no Brasil. A seguir busca-se na
bibliografia a importância da alfabetização na inserção social do sujeito, seguido dos conceitos
de “alfabetizar e letrar”, analisando a importância do letramento nesta modalidade de ensino.
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RESGATE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS NO BRASIL
Com o objetivo de verificar como a Educação de Jovens e Adultos (EJA) passou a
ser uma preocupação dos legisladores na
formulação de políticas públicas esta seção
se realiza através de um estudo das Constituições Brasileiras e da legislação buscando
também junto aos teóricos elementos esclarecedores da evolução destas políticas públicas
até os dias atuais.
Outorgada em 1824, ainda na época da
escravidão e tendo uma população espalhada pelo país, a Constituição de 1824 limitava
os direitos civis e educacionais aos cidadãos
livres e poderosos economicamente, sem preocupar-se com a população escrava ou pobre, abandonada à miséria. Garantia a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos,
fazia menção a colégios e universidades onde
seriam ensinados os elementos das Ciências,
Letras e Artes (XXXII, XXXIII, art. 179).
A primeira Constituição da República,
outorgada em 1891, não mencionou a gratuidade do ensino, vinculava o exercício do voto
à alfabetização. Seu art. 35 fazia menção ao
desenvolvimento das letras, artes e ciências,
criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados e instrução secundária no
Distrito Federal Com o objetivo de recrutar
futuros leitores e profissionais da economia
agrícola que exigia o conhecimento da leitura
e escrita básica, nesta época, algumas instituições criaram alguns cursos noturnos de
ensino primário.
Com o início da industrialização no país,
por volta da década de 1920 começa a ocorrer a migração da população rural aos grandes centros urbanos, surgindo demanda de
mão de obra com alguma instrução A partir
de então surge um conjunto de ações civis e
oficiais de combate ao analfabetismo com al-

guns cursos populares noturnos de educação
primária elementar, mantidos pelo Governo
Estadual em áreas de concentração urbana,
mas, na sua maioria, dependiam de iniciativas particulares e das prefeituras municipais.
Paiva (1987) refere-se aos Cursos Populares Noturnos organizados no Distrito Federal
(RJ), em 1928, como a primeira ação efetiva
na implantação do ensino diferenciado para
adultos. Para a autora:
A reforma do Distrito Federal em 1928
havia cuidado da educação dos adultos
ao reorganizar os cursos elementares
noturnos e moralizar seu funcionamento.
Sob nova designação (Cursos Populares
Noturnos), tais cursos deveriam ministrar
o ensino primário elementar em 2 anos
a adultos analfabetos, ensino técnico
elementar e cultura geral, sobretudo higiênica, por meio de projeções, demonstrações práticas e palestras populares
(PAIVA, 1987, p.169).

Segundo Cotrim, (1998) um marco importante na história da Educação de Adultos
no Brasil foi a revolução de 1930 que emerge
junto ao aumento da população nas grandes
cidades devido a industrialização e a necessidade de mão de obra mais qualificada, pois
as empresas vão eliminando a forma de comunicação apenas oral necessitando dos meios
de acesso à escrita, portando com demanda
de trabalhadores letrados. Assim, a função da
escola passou a ser também de formar o indivíduo letrado que interessava para o projeto
capitalista de modernização do Brasil.
A Educação como direito de todos foi
reconhecida pela primeira vez através do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e
reafirmado este direito na Constituição da República de 1934. O parágrafo único, item a,
do art. 150, ao Plano Nacional de Educação,
determinou que o ensino primário integral,
gratuito e de frequência obrigatória, fosse
extensivo aos adultos. Entretanto, em 1937,
alteram-se totalmente os rumos da política do
País:
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Em 10 de novembro de 1937, Vargas ordenou o cerco militar ao Congresso Nacional, impôs o fechamento do legislativo
e outorgou uma nova Constituição para o
País, substituindo a Constituição de 1934.
Iniciava-se o governo ditatorial conhecido
como Estado Novo (COTRIM, 1998, p.
417).

Na mesma década de 30, Novo Estado, surgem os movimentos democráticos causando certa preocupação na elite dominante,
assim o poder público tentava controlar as
relações sociais. E foi nesta realidade histórica e política que, foi outorgada a Constituição
dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Nessa
Constituição, os Artigos 128–134 determinam
detalhadamente as competências da União,
Estados e Municípios para com a educação,
onde em seu o art. 130 estabeleceu a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário.
Foi instituído em novembro de 1942, o
Fundo Nacional de Ensino Primário que, com
seus recursos, tinha por objetivo realizar um
programa progressivo de alargamento da
rede de educação popular que incluísse ensino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos. Porém, somente a partir de 1945 é
que surgem as primeiras regulamentações e
ações para a efetivação política da educação
de adultos. O Decreto n.º 19.513/1945 regulamentou a quantia correspondente a vinte e
cinco por cento de cada auxílio federal destinada à educação primária de adolescentes
e adultos analfabetos, observados os termos
de um plano geral de ensino supletivo aprovado pelo Ministério da Educação e Saúde
(BEISIEGEL, 1974).
Contudo, somente com o fim da ditadura do Estado Novo é que as mudanças relacionadas à educação de jovens e adultos se
acentuaram. Uma nova Constituição da República Federativa foi promulgada, em 1946,
após quinze anos de governo do Presidente
Getúlio Vargas, surgindo a abertura democrática com muitas ações inovadoras e entre elas

a criação do Serviço de Educação de Adultos,
em 1947, surgindo Campanhas Nacionais de
Alfabetização e, destinação de recursos Federais e Estaduais, a fim de criarem serviços de
Educação de Adultos, inaugurando classes
de Ensino Supletivo.
“A Constituição de 1946 era uma Carta
liberal democrática” (COTRIM, 1988). Do seu
conteúdo pode-se destacar o estabelecimento de direitos do cidadão, direito à liberdade
de pensamento, de crença religiosa, de expressão, de locomoção e de associação de
classes.
Em 1947, O Ministério de Educação
e Saúde criou o Departamento Nacional de
Educação, sendo instalado o Serviço de Educação de Adultos (SEA), responsável pela
Campanha de Educação de Adolescentes e
Adultos e pela implantação do ensino supletivo em diversas regiões do País, marcando
a evolução da Educação de Jovens e Adultos
no País. A tal campanha dividiu-se em dois
momentos distintos: o primeiro de 1947 a
1950, sob a direção geral do Professor Lourenço Filho, foi marcado por grandes conquistas e realizações, cuja amplitude se restringiu
progressivamente no segundo, a ponto de a
diminuição de investimentos resultaram no
encerramento oficial da campanha em 1963.
Na direção da Campanha de Educação de
Adolescentes e Adultos, Lourenço Filho imprimiu suas convicções de que o combate ao
analfabetismo poderia integrar os indivíduos
até então marginalizados pela ignorância em
ações favoráveis ao desenvolvimento produtivo do País. Argumentava que o analfabetismo a que estava submetido certo contingente
da população brasileira era responsável por
grande parte dos problemas do país. Nessa
campanha, propunha-se atingir os habitantes
do meio rural e os imigrantes para promover
sua assimilação a favor da causa nacional e
da unificação da cultura brasileira por meio
da educação (BEISIEGEL, 1974).
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Com a Campanha de 1947, instaurou-se então um momento de reflexão pedagógica em relação ao analfabetismo no Brasil.
Porém, infelizmente sem produzir propostas
específicas ou um direcionamento pedagógico para a alfabetização de adultos. Mesmo
assim contribuiu para diminuir o número de
brasileiros e imigrantes na condição de analfabetos, mas sofreu muitas críticas, pois se
limitava apenas a codificação e decodificação
de códigos, deixando de lado a elevação da
cultura popular.
Em 1961 surge a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, nº. 4.024 que
pouco contribuiu para organizar o sistema de
ensino público, garantindo apenas a gratuidade, mas não a obrigatoriedade do ensino
primário. Institui os exames de “madureza”
mesmo sem a prática e frequência de regime escolar. Entre os anos de 1961 e 1964,
os programas de Alfabetização e a Educação
Popular sob a orientação das ideias de Paulo Freire cresceram muito, porém foram interrompidos pelo golpe militar (CUNHA e GÓES,
2002, p. 36). Segundo estes autores para o
novo regime abater solenemente as iniciativas
de movimentos voltados para a educação popular, era preciso cunhar um novo programa
de alfabetização de adultos, ainda que ele se
restringe, em muitos casos, a um exercício
de aprender a “desenhar o nome”. A prática
educativa do regime militar se contrapunha às
iniciativas dos movimentos educacionais de
base, que traziam em suas pautas, a alfabetização vinculada à problematização e conscientização da população sobre sua realidade
de vida e de sua participação como agente
de transformação dessa realidade.
Sob a perspectiva do novo regime, a
alfabetização de jovens e adultos ganhou a
feição de ensino supletivo, instituído pela reforma do ensino de 1971, mesmo ano em
que teve início a campanha denominada Movimento Brasileiro de Alfabetização, que ficou
conhecida pela sigla MOBRAL, que tinha ca-

ráter assistencialista e conservador em vigor
da época. O MOBRAL permanece até a década de 80. Tinha por objetivo, junto com a Lei
5692/71, fazer dos jovens e dos adultos não
escolarizados, trabalhadores qualificados,
pelo uso da leitura, da escrita e do cálculo,
conformando o novo conceito de alfabetizado.
Conforme Jane Paiva:
Havia que fazê-los produtivos, capazes
de valorizadas suas potencialidades pela
educação, tornarem-se um capital necessário e engajado no sistema capitalista.
Para os que conseguiram vencer as barreiras de serem trabalhadores e estudantes em seu tempo não apropriado pelo
capital. O modelo acenava com a "ascensão social" e atribuía, aos que não conseguiam "a culpa" pelo próprio fracasso
(PAIVA, 1997, p. 95)

Nessa linha de raciocínio, a educação
se torna instrumento de conscientização das
massas e de sua exploração, sob a ótica de
grupos contrários à ordem vigente. Convém
notar igualmente, que, sob a ótica dos grupos dominantes, a educação passa a ser
instrumento de reprodução da ideologia das
classes dominadas, mas, com as ideias e os
valores próprios da classe dominante.
Baseado no diálogo e na concepção de
que todos os sujeitos são atuantes e capazes
de conscientização a respeito das forças políticas que determinavam sua função na sociedade, o sistema Paulo Freire tinha o propósito de trabalhar uma linguagem comum
que exprimir o pensamento a partir de uma
realidade concreta e cotidiana do educando.
Para Freire (1997) educador e educando se
inter-relacionam, trocam e aprendem. Sendo
todos sujeitos do diálogo, cumpre partir do
princípio de que todos não sabem tudo e não
ignoram tudo,
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A prática educativa, reconhecendo-se
como prática política, se recusa a deixar-se aprisionar na estreiteza burocrática de
procedimentos escolarizantes. Lidando
com o processo de conhecer, a prática
educativa é tão interessada em possibilitar o ensino de conteúdos às pessoas
quanto em sua conscientização (FREIRE,
1997, p.28).

Para Paulo Freire a educação teria o papel de libertar os sujeitos de uma consciência
ingênua, herança de uma sociedade repressora, agrária e oligárquica, transformando-a
em consciência crítica. Em relação ao papel
da educação na sociedade dentro da perspectiva de Freire, Stephanou e Bastos (2005,
p. 269), apontam que para Freire, deve-se
valorizar o analfabeto, como alguém capaz
de produzir conhecimentos e que a educação deveria ter um caráter de diálogo e não
ser resumida a uma relação cliente – banco.
Segundo o próprio Freire:
A educação passa a ter sentido ao ser humano porque o seu existir se caracteriza
como possibilidade histórica de mudanças.
“Somos ou nos tornamos educáveis porque, ao lado da constatação de experiências negadoras da liberdade, verificamos
também ser possível a luta pela liberdade
e pela autonomia contra a opressão e o
arbítrio” (FREIRE, 2000, p. 121).

Segundo Beisiegel (1974) a metodologia de Paulo Freire inserida no processo de alfabetização a discussão e o exame crítico de
expressões sociais, culturais, políticas e econômicas da situação de vida de grupos que
se identificavam como parte da população
excluída do desfrute dos bens de consumo,
tornando-se conscientes das desigualdades
sociais. Essas discussões eram interessantes
aos movimentos políticos populares. Algumas
iniciativas foram tomadas para a utilização
dessa prática educativa nos diversos Estados
da Federação, envolvendo estudantes universitários em associações que orientavam as
atividades muito mais para o campo político
do que para o educacional,

Desde o início, os trabalhos de Paulo Freire foram assimilados mais pelas suas virtualidades enquanto meio de mobilização
do que enquanto expressão de um conjunto articulado de ideias educacionais.
A prática educativa inspirada nos trabalhos do Autor seria avaliada, prestigiada
e, finalmente, recusada, no Brasil, a partir
de estimativas centradas em suas implicações políticas (BEISIEGEL, 1974, p. 168).

Mediante o exposto entende-se que
Freire sempre demonstrou uma preocupação
em relação a uma aprendizagem significativa, em toda sua discussão em relação à escolarização do aluno jovem e adultos, Freire enfatizou a importância de se associar o
aprendizado da leitura e da escrita à revisão
profunda nos modos de conceber o mundo
e nas disposições dos jovens e adultos para
tomar nas mãos o próprio destino.
Haddad e Di Pierro (2000b) apontam
para o encaminhamento das ações do MOBRAL voltadas aos interesses políticos em
detrimento de proposições de caráter Pedagógico:
Em 1969, o MOBRAL começa a se distanciar da proposta inicial, mais voltada
aos aspectos pedagógicos, pressionado
pelo endurecimento do regime militar.
Lançou-se então em uma campanha de
massa, desvinculando-se de propostas de
caráter técnico, muitas delas baseadas na
experiência dos seus funcionários no período anterior a 64. Passou a se configurar como um programa que, por um lado,
atendesse aos objetivos de dar respostas
aos marginalizados do sistema escolar e,
por outro, atendesse aos objetivos dos
governos militares (HADDAD; DI PIERRO,
2000b, p. 114).

Di Pierro, 2000, relata que a partir de
1970, o MOBRAL tornou-se independente das
demais verbas orçamentárias, pois passou a
ter 24% da renda líquida da Loteria Esportiva
e deduções voluntárias para o MOBRAL de
2% do Imposto de Renda devido pelas empresas. Com todos esses recursos foi possível
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uma campanha de alfabetização e educação
de adolescentes e adultos em massa, visando à população dos 15 aos 35 anos de idade. Sua Gerência Pedagógica do Central era
responsável pela organização, programação,
execução e avaliação do processo educativo, de modo que o órgão que determinava
os objetivos a atingir não mantinha contato
direto com os educadores e estudantes. Sua
organização operacional firmou convênios
com diversos órgãos governamentais e instituições privadas. Participaram, dentre outros,
várias Secretarias da Educação de Estados
e Municípios, Comissões Municipais formadas por associações voluntárias de serviços,
empresários e alguns membros do clero que,
espalhados por todo o País, se encarregaram
de executar a campanha:
A atuação do MOBRAL inicialmente foi
dividida em dois programas: o Programa
de Alfabetização, implantado em 1970, e
o PEI – Programa de Educação Integrada,
correspondendo a uma versão compactada do curso de 1ª a 4ª séries do antigo primário, que se seguiram ao curso
de alfabetização (HADDAD; DI PIERRO,
2000b, p. 115).

Ao final da década de 1970, o MOBRAL
envolvido em várias atividades que o distanciam de seu objetivo inicial. Segundo Casério
(2003), durante sua atuação, o MOBRAL diversificou-se e envolveu-se em outras áreas:
na área da saúde, participou das campanhas
nacionais de vacinação; na área educacional,
esteve envolvido no ensino profissionalizante e na criação de classes de pré-escola e,
na área cultural, participava dos programas
de artesanato e música, dentre outros. Além
disso, participou de pesquisa eleitoral e fez
o papel dos institutos de extensão rural do
Ministério da Agricultura, promovendo cursos
de como plantar hortas comunitárias. Assim,
o MOBRAL foi aos poucos perdendo crédito
nos meios políticos e educacionais, perdendo
seu objetivo e foco principal que era a Educação de Jovens e Adultos, até que com o

fim do governo mediar, em 1985 extinguiu-se
definitivamente.
Os programas de alfabetização corriam
em paralelo aos demais relacionados à educação de jovens e adultos. A Lei nº. 5.692/1971
fixou as Diretrizes e Bases para o ensino de
1º e 2º graus. Pela primeira vez configura-se
o ensino supletivo estabelecendo que tenha
por finalidade:
Suprir a escolarização regular para os
adolescentes e adultos que não a tenham
seguido ou concluído na idade própria;
b) proporcionar, mediante repetida volta
à escola, estudos de aperfeiçoamento ou
atualização para os que tenham seguido
o ensino regular no todo ou em parte (LEI
5692, 1971, art. 24, p.1).

Essa Lei garantiu o acesso do adulto à
escola e possibilitou as formas de estrutura
e organização do ensino supletivo que ainda
vigoram. Com relação aos exames supletivos,
determinou que o currículo das disciplinas
abrangesse o núcleo comum fixado pelo Conselho Federal de Educação de forma que fosse possível continuar os estudos em caráter
regular. A LDB nº. 5.692/1971 e as demais
legislações complementares caracterizaram o
ensino supletivo pela aceleração de estudos e
racionalização dos meios, recomendando inovações metodológicas com o uso dos meios
de comunicação de massa – correio, rádio,
televisão – para atingir o maior contingente
possível de pessoas. Todavia, a obrigatoriedade da oferta de ensino público de primeiro
grau foi restrita às crianças e adolescentes de
7 a 14 anos.
Para Haddad e Di Pierro (2000b), o ensino supletivo foi apresentado à sociedade
como escola do futuro, diferente do ensino
regular, mas integrada ao sistema educacional, ocupando espaço próprio, propondo-se
recuperar o atraso e formar uma mão de obra
capaz de contribuir com o desenvolvimento
nacional.
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Recentemente a história da alfabetização e educação de jovens e adultos no Brasil
foi marcada pela redefinição do eixo centralização-descentralização das políticas educativas. Em 1985, após o término do MOBRAL
o governo federal deixou a provisão direta da
alfabetização de jovens e adultos, assumindo funções subsidiárias de financiamento e
apoio técnico aos estados, municípios e organizações sociais, por intermédio da Fundação
Educar (1985-1990), do Programa Alfabetização Solidárias (1998-2002) ou do Brasil Alfabetizado (2003-2007). Nesses contextos, os
municípios que assumiram responsabilidades
crescentes na oferta de oportunidades de escolarização para os jovens e adultos, superando os estados que, até a década de 1990,
eram os principais mantenedores do ensino
supletivo, conforme a denominação utilizada
na época, embora as organizações da sociedade civil continuarem ocupando um lugar
importante na promoção da alfabetização.

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NA PERSPECTIVA DA NOVA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
A Constituição Federal de 1988 e a
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n° 9.394/96) ampliaram o direito e o acesso ao Ensino Fundamental para
todos independentemente da idade, exigindo
a formação de um sujeito com pensamento autônomo e com capacidade crítica. Com
isso, repensar uma nova concepção de ensino-aprendizagem para EJA passa a ser necessário e um desafio para os educadores.
Desde meados dos anos 1990, a União
passou a influenciar as políticas e práticas de
educação de jovens e adultos dos demais
agentes por meio da difusão de propostas
curriculares e programas de formação de professores, distribuição e apoio à aquisição de
livros didáticos, realização de exames, bem
como pelo cofinanciamento de programas
previamente modelados.

No governo de Luís Inácio Lula da Silva
(LULA), em 2004, o Ministério da Educação
criou a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade, do Ministério
da Educação (SECAD), que dá apoio técnico e financeiro aos governos estaduais e
municipais. O SECAD atende a EJA através
do Departamento de Educação de Jovens e
Adultos, organizado nas seguintes coordenadorias: Coordenação Geral de Alfabetização,
que gerencia o programa Brasil Alfabetizado;
Coordenação Geral Pedagógica e Coordenação Geral de Educação de Jovens e Adultos
(COEJA), que desenvolvem o Programa Fazendo Escola.
O esforço brasileiro para erradicar o
analfabetismo adulto tem conseguido diminuir os índices oficiais. Conforme estudos do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2000), o índice de analfabetos com 15
anos ou mais vem declinando: de 14,7% em
1996 para 13,6% em 2000.
Entretanto são acentuadas as desigualdades regionais e o debate teórico sobre a
definição do conceito de analfabetismo absoluto e analfabetismo funcional questiona os
números do IBGE e a qualidade da alfabetização. De maneira geral, a condição de analfabeto funcional é aquela em que o indivíduo,
apesar de saber ler e escrever, não consegue
interpretar textos mais longos e relacioná-los
com outros dados. Encontram-se nessa situação indivíduos com até quatro anos de estudo
sistematizados, não considerados analfabetos
no cômputo estatístico, mas em situação muito adversa em relação aos com mais anos de
escolaridade.
Favorável à educação de jovens e adultos, a Emenda Constitucional nº. 53, de 19 de
dezembro de 2006, cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). A Medida Provisória nº. 339,
de 28 de dezembro de 2006, regulamenta
30 - Abril/2021 - Educar FCE

17

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

o FUNDEB no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e estabelece, no art. 10, que a
distribuição proporcional dos fundos leve em
conta as diferentes etapas e modalidades de
ensino. Conforme o art. 11, a apropriação dos
recursos pela educação de jovens e adultos
observará o máximo de dez por cento dos recursos do fundo respectivo. Isso implica menor investimento em relação às demais modalidades de ensino, mas dá alguma esperança
de melhorar o atendimento aos adultos que
pretendem concluir o ensino básico.
No centro da atual política educacional
do governo federal encontra-se o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), formado por um conjunto heterogêneo de medidas
que visam reverter o baixo desempenho do
sistema de ensino básico diagnosticado pelo
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que combina informações sobre o
fluxo e rendimento escolar com a proficiência
demonstrada nos exames nacionais padronizados. Estados e municípios com Ideb baixo podem receber apoio técnico e financeiro
da União mediante adesão ao Compromisso
Todos pela Educação – um conjunto de 28
diretrizes de melhoria da qualidade a serem
alcançadas até 2022, previstas no Decreto
nº 6.094/2007. O PDE não prevê novas medidas para a educação de jovens e adultos,
incorporando ações já em curso, destinadas
à alfabetização, no âmbito do Programa Brasil
Alfabetizado e do Concurso Literatura para
Todos, inovando apenas na criação de selos
para certificação de municípios que alfabetizam 96% da população ou reduzam as taxas
de analfabetismo à metade até 2010.
Entende-se então que a Educação de
Jovens e Adultos na gestão do governo Lula
foi retratada como uma temática no qual as
ações governamentais são identificadas como
políticas de diversidade, com o intuito de promover a inclusão social e em outro momento
focalizar a diversidade existente na sociedade
brasileira. E neste contexto de uma educação

que respeita a diversidade e procura promover a inclusão social vale ressaltar os conceitos de alfabetização e letramento, tema do
capítulo a seguir.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Ao longo do tempo o conceito de alfabetização vem se modificando, vem sendo avaliado, e assim definindo-se de modos
diferentes. Pesquisas realizadas através de
diversos censos demográficos no Brasil nos
ajudam a perceber alguns aspectos dessas
alterações.
Até 1.940, eram considerados alfabetizados os cidadãos que declaravam saber ler
e escrever, e que assinavam o seu próprio
nome, para que pudessem comprovar. A partir de 1.950 e até o último censo realizado
no ano de 2.000, passaram a considerar alfabetizados os que declararam não mais ler
e escrever, mas sim ler e escrever um texto
simples.
Isso nos mostra que os instrumentos de
avaliação foram alterados e mudou o enfoque
inicial dado ao conceito, ele foi sendo cada
vez mais ampliado, pois houve necessidades,
tanto sociais quanto políticas, e hoje em dia
não é considerado alfabetizado aquele que
simplesmente codifica e decodifica os sinais
gráficos, pois esse é um processo contínuo,
que não se dá por encerrado nos anos iniciais
escolares, é um processo que se estende por
toda a vida, e alfabetizar-se vai além de ler
e escrever, pois é necessário que o cidadão
compreenda os significados e que saiba entender um texto ou um simples bilhete. “Não
basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso
compreender a posição que Eva ocupa no
seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho”
(FREIRE, 1991, p.22).
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Ou seja, para alguns teóricos como
Paulo Freire (1998), o termo está ligado à leitura do mundo, já que a linguagem e a realidade estão entrelaçadas, pois, a compreensão
do texto demanda a percepção das relações
existentes entre o escrito e o contexto. Dessa
maneira é possível entender que a habilidade
de codificar e decodificar não são suficientes
para entender o conceito de alfabetizar. Para
Suzana Schwartz:
O conceito de alfabetização se refere à
habilidade de ler e escrever, essas são
ações que o sujeito desenvolve sobre a
linguagem escrita. Ao escrever, primeiramente o autor se volta para o próprio
pensamento, organizando-o mentalmente, sistematizando-o. Para concretizar
a função da escrita o pensamento tem
que sair para fora. Isto não significa que
o pensamento sempre precede a escrita,
enquanto escrevemos pensamos. Por isto,
a escrita é muito mais do que a representação gráfica de um código (SCHWARTZ,
2010, p. 24,25).

Baseada nos estudos Piaget, Emília Ferreiro (2011) discorre que a alfabetização é um
processo ativo por meio do qual as crianças,
os jovens ou os adultos nos primeiros contatos com a escrita constroem e reconstroem
hipóteses sobre a natureza e funcionamento
da língua escrita. A partir das hipóteses, errando o aluno vai compreendendo o código
escrito. Os estudos da autora apontam que
deve se levar em conta como ponto de partida a realidade do aluno que tem um meio de
vivências e conhecimentos:
O ato de leitura deve ser concebido como
um processo de coordenação de informações de procedência diversificada com
todos os aspectos inferenciais que isso
supõe, e cujo objetivo final é a obtenção
de significado expresso linguisticamente
(FERREIRO, 2011, p.66).

Para a autora existe um papel ativo do
sujeito na interação com os objetivos da realidade. Para que a descoberta do caráter
simbólico da escrita seja aprendida, é preciso
oferecer ao aprendiz situações em que a escrita se torne objeto de seu pensamento, ou
seja, o processo de alfabetização deve valorizar os conhecimentos que o sujeito aprendiz já possui e o contato dele com o mundo
letrado - jornais, revistas, rótulos, outdoors,
permitindo assim uma maior aproximação entre a escola e a realidade.
Ler e escrever são processos de aprendizagem que acontecem ao longo de toda
nossa vida, e sem uma idade certa para
acontecerem. Os estudos de Magda Soares
(2001) apontam que há muito o ato de ler
e escrever tornava o indivíduo alfabetizado
ou não. Portanto alfabetizar nada mais era
que ensinar a ler e escrever. No entanto, o
indivíduo aprendia a ler e escrever, mas não
se apropriou dessas condições. Mediante as
exigências da sociedade moderna houve a
necessidade de um novo termo que do inglês
“literacy”: letra do latim e o sufixo “mento” que
denota o resultado de uma ação, dando então
uma ressignificação ao termo letramento: “o
resultado da ação de ensinar ou aprender,
condição de apropriar-se da leitura e escrita”:
[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler
e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento,
é não só aquele que sabe ler e escrever,
mas aquele que usa socialmente a leitura
e a escrita, pratica a leitura e a escrita,
responde adequadamente às demandas
sociais de leitura e de escrita (SOARES,
2002, p.40).
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Para Soares (2002) uma pessoa pode
ser capaz de ler um bilhete ou uma história
em quadrinhos, ser capaz de ler um romance
ou um artigo de jornal e não entender uma
tabela ou uma pesquisa de opinião, ou ser
capaz de escrever uma carta e não ser capaz
de escrever uma argumentação defendendo
um ponto de vista e conclui “que há diferentes
tipos e níveis de letramento, dependendo das
necessidades, das demandas do indivíduo e
de seu meio, do contexto social e cultural”
(SOARES, 2002, p. 48-49).
Segundo a autora o letramento, portanto, está subentendido a ideia de que a
escrita pode criar consequências de ordem
social, cultural, política, econômica e linguística, “quer para o grupo social em que seja
introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la” (SOARES, 2001, p.17). Assim,
entende-se que para que o sujeito seja considerado letrado, não basta ser alfabetizado e
ter adquirido a tecnologia da leitura e da escrita, é preciso que utilize essas ferramentas
socialmente e responda adequadamente às
demandas sociais de leitura e escrita, através
desse código.

Nota-se que as considerações acerca
do letramento vão além de um recurso de
aprendizagem e oferecem ao discente a oportunidade de inserção no mundo letrado de
acesso às tecnologias, mídias, dando-lhe a
oportunidade de ler, entender, discutir e criticar os diferentes textos e perceber que letramento e aprendizagem são processos contínuos até o final da vida. Segundo Almeida
(1994):
É imprescindível, também, que a competência do educador se concretize na prática de um método particular de educação de adultos e que dê ao educando a
oportunidade de alcançar a consciência
crítica instruída de si mesmo e do mundo, por meio de conteúdos e atividades
de real significância, contemplando o que
o educando adulto precisa saber para a
sua inserção no mundo letrado (ALMEIDA,
1994, p. 39).

Hoje a educação formal é centrada na
formação de um sujeito autônomo, capaz de
expressar-se com liberdade, rumo a um panorama de acesso à cultura, de inserção e
modificação do meio social. Portanto, é fundamental que este sujeito faça uso da leitura e
escrita nas práticas sociais de seu cotidiano,
conforme Soares (2002) discorre:
Há, assim, uma diferença entre saber ler e
escrever, ser alfabetizado, e viver na condição ou estado passa a fazer uso da leitura
e da escrita, a envolver - se nas práticas sociais de leitura e de escrita - que se tornam
letradas - é diferente de uma pessoa que
não sabe ler e escrever – é analfabeta - ou,
sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da escrita – é alfabetizada, mas não é
letrada, não vive no estado ou condição de
quem sabe ler e escrever e pratica a leitura
e a escrita. [...] (SOARES, 2002, p.36).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da análise deste estudo pode-se constatar que o mais comum é que a alfabetização aconteça por práticas de letramento, tais como ouvir histórias, manusear livros e histórias em quadrinhos, conviver com práticas de troca de correspondência etc., mesmo antes
de ingressar na escola.
No entanto, é possível que muitos indivíduos provenientes de meios de reduzidas práticas de leitura e escrita só venham a ter oportunidade de vivenciar práticas letradas ao ingressarem na escola através do processo de construção da alfabetização. No entanto, é preciso
ter cuidado para que o letramento não seja uma forma imposta de aprender. O letramento
no ambiente escolar deve ser construído, partindo da realidade do educando e levando-o a
questionar o meio em que vive e sua realidade social.
Verificou-se que a palavra letramento surgiu devido às transformações sociais em curso
e isso acarreta novas perspectivas, em novas concepções. Assim, como se modificou o significado de alfabetizado, modificou-se a concepção do analfabeto, percebendo-se, dessa forma,
que o letramento ultrapassa a questão do ato de ler e de escrever, diz respeito, na verdade, ao
uso que se faz da leitura e da escrita socialmente, o que faz da escolarização, principalmente
da dos Jovens e adultos, um grande desafio aos Educadores e às Políticas Públicas desta
modalidade de ensino. Portanto vale destacar que o letramento só ocorre através de práticas
pedagógicas vinculadas à realidade destes jovens e adultos e só assim, poderá transformar-se
num elemento de inserção, transformador da consciência e do papel social deste educando
oportunizando -lhe o crescimento intelectual.
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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 objetiva 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.
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.
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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). O cérebro é, portanto,
um dispositivo aperfeiçoado pela natureza ao
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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 biologia, 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.
30 - Abril/2021 - Educar FCE

30

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

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, regula e verifica 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 dificul-

dades 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,
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por exemplo, de canções de ninar da infância,
os significados e grafias de palavras raramente
utilizadas:
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
naturalista.
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. Assim, 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.
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.
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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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ESCOLA INCLUSIVA: DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE NO
ENSINO FUNDAMENTAL II
RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral investigar a prática do professor de Ensino
Fundamental II, para a atuação com estudantes público-alvo da Educação Especial. E como
objetivos específicos, refletir sobre os processos que possibilitam a aprendizagem do estudante
público-alvo da Educação Especial no Ensino Fundamental II que impedem a exclusão de seu
acesso ao currículo escolar, bem como, analisar as formas de flexibilização curricular implementada
nas escolas públicas e pesquisar o trabalho do professor que atua de forma colaborativa com
os professores especialistas para beneficiar o acesso ao currículo escolar dos aluno públicoalvo da Educação Especial. Este artigo tem como base a pesquisa bibliográfica para analisar e
descrever como a utilização de termos como: Inclusão, políticas educacionais, Ensino Fundamental
e formação de professores e como se fundamentam. Os resultados mostram como é a escola
inclusiva e seus desafios e como se dá a prática docente no ensino fundamental II neste
contexto.

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão Escolar; Ensino Fundamental II.
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INTRODUÇÃO

N

o âmbito da educação inclusiva, mais precisamente após a Declaração Mundial
de Educação para Todos, firmada em Jomtien, na Tailândia, em 1.990 (UNESCO,1.990), e a declaração de Salamanca, na Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade (UNESCO, 1.994), onde o Brasil foi
signatário, a reflexão sobre a estrutura e o funcionamento da educação básica para todas as
crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, emocionais, linguísticas
ou outras transformam-se em debates consistentes no mundo.
Desde essa década, houve consenso por parte de muitos países acerca da universalização da educação como bandeira política da educação básica e, no conjunto desses debates, a educação dos sujeitos com deficiência vem sendo focada (GARCIA, 2008). Assim,
a educação tinha uma perspectiva de estudantes homogêneos. Como consequência, os que
não se enquadraram nos referidos padrões e segundo as regras de normalização forjadas
socialmente, recebiam vários adjetivos: "anormais", "deficientes", "incapazes", "inválidos", entre
outros.
É fato que a sociedade precisa passar por algumas mudanças no sentido de entendimento da letra da lei, que prevê uma Educação igualitária, uma vez que historicamente esta
não tem sido a política vigente, ou seja, não escolarizados todos os cidadãos nos mesmos
espaços. Parte dessas mudanças está relacionada a atitude para com a diferença.
Inserir um aluno com deficiência nas classes comuns requer um movimento de buscar
estratégias e formas que possibilitem uma aprendizagem eficaz, impedindo-os de qualquer
forma de exclusão. Isso significa que, para que a escola torne-se inclusiva efetivamente, se
deve pensar em formas de organização de trabalho pedagógico para que todos os alunos
possam ter garantidos seu acesso e permanência, sem mecanismos de discriminação.
Dentre vários aspectos que merecem atenção neste processo de redefinição da escola,
a prática pedagógica se apresenta como indispensável. Analisar a prática pedagógica implica
necessariamente em discutir a identidade do professor, tendo em vista que todo processo
educativo escolar está diretamente relacionado à sua atuação, embora dependa de uma estrutura macro e micro. Compreende-se que a atuação pedagógica na escola está diretamente
relacionada ao bom aprendizado dos seus alunos.
No entanto, apesar da democratização do acesso à escola, por meio da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 96) aos alunos com deficiência, o Censo Escolar da
Educação Básica, conforme a pesquisa anual do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep, 2007), apontam que a exclusão tem se manifestado de
outras e diversas formas.
A ordem na Modernidade produz inquietação diante a diferença que passa a ocupar
com maior frequência os espaços escolares (instituições), já que estas não são capturadas
com facilidade, gerando desordem e ambivalências. Observando um esforço que mobiliza
todo sistema educacional para a utilização de instrumentos de “classificação, seriação, hierarquização e normalização” (ARNOLD, 2007, p.76).
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Não tem sido valorizado o potencial humano na maioria das escolas da rede pública
de educação, e isso acontece, entre outras razões, por questões de conformismo do sistema
e consequentemente do docente que na maioria das vezes não consegue fazer uma ligação
entre sua formação e ação prática, atua em um segmento desarticulado, e muitas vezes
constrói sua identidade profissional a partir de uma visão descaracterizada e desvalorizada
da profissão.
A qualidade do trabalho do professor está vinculada a uma série de condições: quantidade de alunos em cada turma que atende, horário de trabalho, tempo disponível para preparação das aulas, apoio de profissional preparado para o acompanhamento contribuindo
para sua prática educativa, qualidade dos recursos didáticos existentes na escola, reuniões
de estudo, entre outros.
Esse vínculo de qualidade na escola se entrelaça às questões de identidade e formação
dos profissionais que atuam nessa Instituição e que, assim, são agentes ativos no processo
para tornar a escola pública o espaço adequado à aquisição de conhecimentos pelos alunos.
A abordagem do modelo pedagógico-organizacional conservador que vigora na maioria das escolas, precisa ser revista e as políticas educacionais devem estar direcionadas à
formação docente , pois queremos uma escola capaz de trabalhar um currículo significativo,
preparada para que o ensino e a aprendizagem de fato se efetivem, em que a proposta político pedagógica esteja alicerçada a uma pedagogia crítica, capaz de desafiar o educando a
pensar criticamente a realidade social, política e histórica, e que o educador.
Na concepção de Paulo Freire, seja aquele que “ensina os conteúdos de sua disciplina com rigor e com rigor cobra a produção dos educandos, mas não esconde a sua opção
política na neutralidade impossível de seu que-fazer” (FREIRE, 2000, p. 44). Que atue na
direção de preparar sujeitos críticos, autônomos, criativos, humanos, capazes de atuar de
forma dinâmica e positiva.
Sabemos que as mudanças muitas vezes assustam, mas devem acontecer. Inovar não
tem necessariamente o sentido do inusitado. As grandes inovações são muitas vezes a concretização do óbvio, do simples, do que é possível fazer, mas que precisa ser desvelado, para
que possa ser compreendido por todos e aceito sem muitas resistências, senão aquelas que
dão brilho e vigor ao debate das novidades (MANTOAN, 2003, p. 56).
A insegurança e a ansiedade dos professores ao receber os estudantes públicos alvo da
Educação Especial na sua sala de aula têm sido foco de algumas pesquisas no Brasil, como
o depoimento presente na pesquisa de Lima (2002, p.40) “Não fui preparado para lidar com
crianças com deficiência”.
Ao nos perguntarmos sobre que tipo de ser humano tal sociedade deseja, haverá a
correspondência de um tipo de conhecimento, um tipo de currículo. E, nesse sentido, ao percorrermos a “pista de corrida”, acabamos por nos tornar o que somos. Nesse discurso, Silva
(2005) procura fazer a relação entre currículo e conhecimento, intrinsecamente relacionados
à nossa identidade.
Nesse sentido, Silva (2005) situa as teorias no centro de um território contestado, na
busca por hegemonia e é através dessa característica que as vemos se diferenciarem em
teorias tradicionais, críticas e pós-críticas.
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Enquanto nas teorias tradicionais encontram-se questões técnicas, que se definem neutras e envolvidas em organização e planejamento, as teorias críticas questionam o porquê
das escolhas de alguns conteúdos em detrimento de outros, enfatizando ideologia e poder e
as teorias pós-críticas concentram-se no conceito de discurso levando-nos a mudar o olhar
diante do currículo e da escola, observando suas nuances através de conceitos como multiculturalismo.
A formação docente e a busca da qualidade do ensino para crianças público-alvo da
Educação Especial envolve, pelo menos, dois tipos de formação profissional:
• A primeira é a dos professores do ensino regular que conte com o conhecimento mínimo exigido, uma vez que há a possibilidade de lidarem com alunos com “necessidades
educativas especiais”;
• A segunda é a de professores especialistas nas variadas “necessidades educativas
especiais” que possam atender diretamente os discentes com tais necessidades e/ou para
auxiliar o professor do ensino regular em sala de aula (BUENO, 1993).
Diante destas afirmações, não é possível ignorar que há necessidade de se repensar
o processo de formação dos professores, a instituição escola, com vistas a ultrapassar seus
muros, rever seu projeto político pedagógico, trabalhar em rede, numa visão multidisciplinar,
organizar estratégias diversificadas que beneficiem o aluno no seu contexto, não referente
apenas aos alunos com deficiência mas a todo o público escolar.
Segundo o MEC (2006), houve um crescimento de 358% nas matrículas de crianças com
deficiência em escolas comuns entre 2002 e 2006. Isso gerou de início um grande impacto,
pois os professores, os gestores e os pais dos alunos sem deficiência reagiram com temor
à ideia da inclusão. Para Ferreira (2006) “o temor existente em relação aos estudantes com
deficiência, se explica pela história de invisibilidade de crianças e jovens desse grupo social
no cenário educacional brasileiro”. Apesar da democratização do acesso à escola aos alunos
com deficiência, percebemos que a exclusão tem se manifestado de outras e diversas formas.
A hipótese deste estudo é que não tem sido valorizado o potencial humano na maioria
das escolas da rede pública de educação, e isso acontece entre outras razões, por questões
de conformismo do sistema e consequentemente do docente que na maioria das vezes não
consegue fazer uma ligação entre sua formação e a ação prática, atua em um segmento
desarticulado, e muitas vezes constrói sua identidade profissional a partir de uma visão descaracterizada e desvalorizada da profissão:
• Qual a importância do processo de formação dos professores para a atuação com
estudantes público alvo da Educação Especial?
• A flexibilização do currículo, visando propor um plano político pedagógico mais humanizado, está ocorrendo nas escolas?
• Os professores trabalham de forma colaborativa, numa visão multidisciplinar, organizando estratégias diversificadas que beneficiem o aluno ao acesso ao currículo escolar?
O foco desta pesquisa é analisar como os professores de ensino fundamental II lidam
com os estudantes público-alvo da Educação Especial . Por considerar a formação continuada
de professores em educação especial como um caminho importante na materialização da
escola inclusiva no Brasil, foram selecionados artigos na base de dados da SciELO - biblioteca
eletrônica de indexação e publicação de periódicos científicos - em periódicos de diferentes
áreas do conhecimento, disponível no portal eletrônico e no google acadêmico.
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METODOLOGIA DE TRABALHO
A busca foi realizada por meio do método integrado, utilizando-se os termos: Inclusão, políticas educacionais, Ensino Fundamental e formação de professores. A escolha
dos descritores objetivou abranger os estudos
disponíveis na plataforma sobre a formação
de professores em educação especial e no
ensino fundamental II. Para proceder à sistematização do material considerou-se necessária a descrição da classificação das informações dos artigos em uma tabela com o
levantamento dos resultados bibliográficos
encontrados.

A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES
O desenvolvimento e avanços das políticas públicas em nossa sociedade sobre
a inclusão no âmbito escolar vêm tomando
grandes proporções de discussão e reflexão
por parte de muitos especialistas.
No entanto, as problemáticas que assolam as instituições de ensino são cada
vez mais assunto de muitos debates entre os
profissionais atuantes em diversas áreas. As
propostas de alicerçar as leis no dia-a-dia nas
escolas se tornou um grande desafio para
superar o despreparo dos professores e toda
equipe escolar, pois são inúmeras barreiras
enfrentadas nas práticas educativas todos os
dias.
A formação inicial dos professores sempre se apresentou muito abrangente, apesar
de algumas disciplinas nas universidades sinalizarem para a temática da Educação Inclusiva, esta visão proporcionou certo comodismo por parte dos professores, gerando um
desequilíbrio entre os avanços da legislação
e a atuação dos profissionais nas escolas.

Diante desses aspectos, os educadores
demonstram muita insegurança ao receberem
alunos público alvo da educação especial. E
das colocações, torna-se urgente pensarmos
em buscar estratégias de ensino que contemple mudanças no trabalho pedagógico nas
escolas, vencendo os tempos, as seriações,
as disciplinas, uma formação cheia de estereótipos conservadores por parte dos profissionais que atuam no ambiente escolar, enfatizando ainda mais uma educação excludente.
Fica evidente a necessidade de aperfeiçoamento dos profissionais que atuam na
educação, a persistência de firmar a teoria
com a prática em especial o compromisso
de atender esse educando da melhor maneira, aprimorando os saberes para só assim
aplicarmos um ensino qualitativo, entendendo
que o papel da escola é antes de tudo se
preocupar com a formação de cidadãos para
uma vida social.
A formação docente e a busca da qualidade do ensino para crianças público-alvo da
Educação Especial envolve, pelo menos, dois
tipos de formação profissional:
• A primeira é a dos professores do
ensino regular que conte com o conhecimento mínimo exigido, uma vez
que há a possibilidade de lidarem
com alunos com “necessidades educativas especiais”;
• A segunda é a de professores especialistas nas variadas “necessidades
educativas especiais” que possam
atender diretamente os discentes
com tais necessidades e/ou para
auxiliar o professor do ensino regular em sala de aula (BUENO, 1993).
Cabe a ele, a partir de observações criteriosas, ajustar seu conteúdo e suas intervenções pedagógicas ao processo de aprendizagem dos diferentes alunos, de modo que lhes
possibilitem um ganho significativo do ponto
de vista educacional, afetivo e sociocultural
(PRADO; FREIRE, 2001, p. 5).
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A INCLUSÃO EFETIVA NAS ESCOLAS
Ao nos perguntarmos sobre que tipo de
ser humano tal sociedade deseja, haverá a
correspondência de um tipo de conhecimento, um tipo de currículo. E, nesse sentido, ao
percorrermos a “pista de corrida”, acabamos
por nos tornar o que somos.
Nesse discurso, Silva (2005) procura fazer a relação entre currículo e conhecimento,
intrinsecamente relacionados à nossa identidade. Nesse sentido, Silva (2005) situa as
teorias no centro de um território contestado,
na busca por hegemonia e é através dessa
característica que as vemos se diferenciarem
em teorias tradicionais, críticas e pós-críticas.
Enquanto nas teorias tradicionais encontram-se questões técnicas, que se definem neutras e envolvidas em organização e
planejamento, as teorias críticas questionam o
porquê das escolhas de alguns conteúdos em
detrimento de outros, enfatizando ideologia e
poder e as teorias pós-críticas concentram-se
no conceito de discurso levando-nos a mudar
o olhar diante do currículo e da escola, observando suas nuances através de conceitos
como multiculturalismo.
O currículo nas escolas deve contextualizar todas as necessidades apresentadas
pelos aprendizes, partindo das suas vivências, do que são apresentadas pelas famílias,
assegurando que também as pessoas com
deficiência sejam atendidas, possibilitando
o desenvolvimento das habilidades e competências de forma autônoma em suas peculiaridades, com isso os planejamentos por
parte dos professores e comunidade escolar
estará de forma sistêmica procurando caminhos para melhor atender os alunos e suas
especificidades.
A valorização do contexto histórico, social e cultural de cada estudante e sua família precisam ser ouvidos, discutidos entre os
profissionais e levado em consideração suas
particularidades ao promover ações que tendem a focar na aprendizagem significativa.

Segundo Mantoan (2003) a inclusão é
o privilégio de conviver com as diferenças. A
escola deve ser o espaço, no qual se atenda a todas as diversidades, uma vez que as
pessoas são diferentes entre si e cada uma
apresenta sua individualidade e singularidade
ao longo da vida escolar.
A diferença se materializa não somente
pela deficiência, mas também pelas diferenças de raça, sexo, religião e existe em todos
nós, em todas as salas de aula. Os ambientes de aprendizagem devem propiciar a inclusão em todos os aspectos, pensados e
planejados, nos tempos, espaços, materiais,
rompendo as barreiras e potencializando as
capacidades.
A escola deve abolir grupos que definem uma turma de pertencimento, instaurando uma identidade de exclusão, deixando
claro, os incapazes de realizar algo, por suas
limitações, ou incapacidades. O Estado enquanto pátria deve assegurar que:
• As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e do ensino fundamental gratuito
e compulsório;
• As pessoas com deficiência possam
ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade de condições
com as demais pessoas na comunidade em que vivem;
• Adaptações razoáveis de acordo
com as suas necessidades;
• Que recebam o apoio necessário, no
âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva
educação;
• Efetivas medidas individualizadas
de apoio sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico (CONVENÇÃO
SOBRE DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA, 2009, p.14).
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Ao definir grupos de pertencimento , impedimos as crianças de descobrir , através de
sua vivência e particularidades, a qual grupo
gostaria de pertencer. Inviabilizam sua autoria
na escolha.

Segue a tabela com os descritores utilizados na busca bibliográfica:
• Educação Formal
• escola/s

A autonomia está ligada ao desenvolvimento da consciência moral dos indivíduos,
possibilitando que estes tomem decisões,
façam escolhas e busquem objetivos, tendo
como base valores e limites ensinados ou natos do seio familiar.

• sociabilidade na escola

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

• escolar/es

Este trabalho com base na pesquisa
bibliográfica, busca por meio do método integrado, apresentar a utilização dos termos e
sua significação no contexto da escola inclusiva: Inclusão, políticas educacionais, Ensino
Fundamental e formação de professores.
Assim, a escolha dos descritores objetivou abranger os estudos disponíveis na plataforma sobre a formação de professores em
educação especial e no ensino fundamental
II. Para proceder à sistematização do material considerou-se necessária a descrição da
classificação das informações dos artigos em
uma tabela com o levantamento dos resultados bibliográficos encontrados.

• indisciplina/ disciplina na escola
• violência na escola
• lazer na escola

• instituição/ões escolar/es
• desempenho escolar
• sucesso escolar
• fracasso escolar
• dificuldade/s escolar/es
• evasão/ expulsão escolar
• escolaridade
• ensino
• ensino fundamental
• ensino supletivo
• ensino médio
• ensino público (federal, estadual,
municipal)
• ensino privado /particular)
• professora/es
• formação de professores
• memórias de professoras
• diretoras/diretores
• coordenadoras/coordenadores
• gestores/gestoras
• E d u c a c i o n a l / a i s

30 - Abril/2021 - Educar FCE

45

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

• Política/s Educacionais/ de educação
• Legislação educacional
• avaliação educacional
• PCN
• PNE
• RCNEI
• PNLD
• SAEB/SARESP/ENEM/PISA/ SINAES/
• Provão/LDB/ ENADE

• matriarcado
• matriarcal
• gravidez
• paternidade
• maternidade
• livro didático
• currículo
• repetência
• recreio/pátio
• aula

• didática(o)
• sexuado
• feminino/a/s / masculino/a/s
• profissões masculinas
• profissões femininas
• dominação masculina
• educação feminina

Enfim, podemos perceber que estes
descritores dão uma visão mais ampla não
só do contexto educacional como também
do contexto histórico-social, os quais estão
disponíveis nas plataformas digitais para a
formação docente. E compreender estes
contextos e a sistematização dos materiais
didáticos, auxilia muito na atividade prática
docente.

• educação masculina
• feminilidade/s/ masculinidade/s
• feminização/ masculinização
• mulher/es
• homem/ns
• menina/s e menino/s
• leitoras
• rapaz/es e moça/s
• garoto/s e garota/s
• homofobia
• machismo
• patriarcado
• patriarcal
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo discutir a prática do professor de Ensino Fundamental
II, para a atuação com estudantes do público-alvo da Educação Especial para repensar as
estratégias de ensino, para que o currículo seja adequado aos estudantes público-alvo da
educação especial, em qualquer tempo.
Foi possível observar durante o trabalho de pesquisa, amparada pelas abordagens dos
teóricos apontadas no estudo, que é de grande importância que o currículo seja, não apenas
adaptado, mas enriquecido com vivências e considerado as habilidades destes alunos.
Repensar o currículo e suas estratégias para atingir todos os estudantes, em especial
os estudantes público-alvo da educação especial requer formação para os docentes, para
que possam enriquecê-lo com atividades que façam sentido para estes alunos.
Os educadores precisam se debruçar sobre a temática da inclusão de forma efetiva
no cotidiano escolar. E as escolas de Ensino Fundamental II apresentam inúmeros desafios
para integrar estudantes público-alvo da Educação Especial e uma delas é a falta de preparo
dos Educadores, que buscam com criatividade estratégias para trabalhar com estes alunos
e conseguem suprir um pouco esta defasagem, contudo para um planejamento de qualidade, que contemple efetivamente a especificidade desse público é necessária uma formação
mais específica. A discussão deve apontar as competências e habilidades de estudantes que
apresentam habilidades diferenciadas e devem ser exploradas para que possam participar
efetivamente da sociedade.
Após a análise de como tem se dado o processo de inclusão no Ensino Fundamental
II, considerando as demandas atuais da Educação Especial, espera-se que com este trabalho se possa repensar o processo de formação dos professores de Ensino Fundamental II,
instrumentalizando-os para buscar estratégias e formas que possibilitem uma aprendizagem
eficaz, impedindo qualquer forma de exclusão.
Ao discutir a formação do professor para a atuação na inclusão escolar o trabalho possibilitou uma reflexão sobre a possibilidade da escola em ultrapassar seus muros, rever seu
projeto político pedagógico, trabalhar em rede, numa visão multidisciplinar, organizar estratégias diversificadas que beneficiem o aluno no seu contexto, não referente apenas aos alunos
com deficiência, mas a todo o público escolar e tornar-se de fato inclusiva.

30 - Abril/2021 - Educar FCE

47

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

REFERÊNCIAS
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: promulgado em 13 de julho de 1990. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
1999.
______. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação. Diário Oficial da União, Seção 1, p.27833-27841, de 23 de dezembro de 1996.
______. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB nº 02 de 11 de
Setembro de 2001. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Diário Oficial da União
14 de setembro de 2001.
CARNEIRO,M.S.C A deficiência mental como produção social:de Itard à abordagem histórico-social.In BAPTISTA,
C.R. (Org). Inclusão e escolarização: múltiplas perspectivas. Porto Alegre: Mediação, 2009, p.137-152.
GLAT, R. BLANCO,LMV Educação especial no contexto de uma educação inclusiva. In: GLAT,R (Org.). Educação
Inclusiva: cultura e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: Sete Letras, 2009, p.15-35.
MANTOAN, M. T. E. A Integração de pessoas com deficiência: Contribuições para uma reflexão sobre o tema. São
Paulo: Memnon, 1997.
NÓVOA, A (Coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
PAQUAY, L.; PERRENOUD, P.; ALTET, M. (Orgs.). Formando professores profissionais: Quais estratégias? Quais
competências? 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.
PIMENTA, S. G. Saberes pedagógicos e atividade docente. 8. Ed. São Paulo: Cortez, 2005.
PRADA, L. E. A. Formação Participativa de Docentes em Serviço. São Paulo: Cabral Universitária, 1997.

30 - Abril/2021 - Educar FCE

48

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

Graduada em Licenciatura Plena de Pedagogia
pela Faculdade Anhanguera de Itapecerica da
Serra (2016). Especialista em Alfabetização e
Letramento pela Faculdade São Luiz. Professora
de Educação Infantil na Prefeitura de São Paulo no
CEI CEU Yolanda Souza Santalucia Prof. Professora
de Educação Básica na Prefeitura de Taboão da
Serra na Emeb Darcy Ribeiro.

AUDREY AKEMI

RODRIGUES KANASHIRO

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

49

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO EM PARCERIA COM O
LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral compreender como é estabelecido os avanços
na alfabetização e letramento nos últimos tempos. Assim, este trabalho pautou-se na pesquisa
bibliográfica da temática, com base no letramento e na alfabetização, para compreender como se
dá este avanço ao longo dos anos. A partir dos dados levantados, pode-se chegar na importância
do espaço lúdico e como ele foi evidenciado, bem como, com este objetivo, tem-se aqui o intuito
de proporcionar ao aluno momentos de cuidado e educação, onde o professor possa deixar que
ele descubra de forma prática a importância do ato de ler e escrever, começando desde cedo a
associar a alfabetização com o seu dia a dia. Entendeu-se com este estudo que a alfabetização
e o letramento são abordagens distintas que se complementam, e que devem ser praticadas na
escola através de intervenções lúdicas e que demonstrem para as crianças o impacto que a leitura
e escrita tem no seu dia a dia. Percebe-se que tanto a escola, através de políticas públicas, quanto
as famílias e comunidades devem participar ativamente deste processo, sendo que o professor é
o grande protagonista e deve procurar cada dia mais especializar-se e buscar capacitações para
exercer sua profissão com excelência.

Palavras-chave: Educação Infantil; Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização na Educação Infantil é, dentro da educação, um dos temas mais
importantes e discutidos, uma vez que em uma sociedade calcada pelo conhecimento, pelas constantes mudanças, com aumento da tecnologias, hoje é muito
importante que os cidadãos tenham acesso a este direito desde a infância, pois uma das
discussões em destaque é sobre qual é o papel da educação infantil, cuidar ou educar, ou
ambos, para uma alfabetização eficiente e eficaz.
O presente trabalho tem como tema a importância da ludicidade como ferramenta no
processo de aprendizagem na educação das crianças. A preferência pelo tema deu-se pela
necessidade de atrelar o estudo de concepções de autores sobre a importância do brincar
como ferramenta para aprendizagem. Assim sendo, as brincadeiras tornam-se auxiliares promovendo momentos de prazer durante o brincar, desenvolvendo a criatividade e autonomia
das crianças, interagindo de forma eficaz proporcionando resultados significativos enfrentando
e superando situações de dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.
Para o desenvolvimento do trabalho, abordou-se também o brincar como excelente meio
para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além
de poderoso meio de integração social. Um dos exemplos cabíveis para o desenvolvimento
deste trabalho é a brincadeira de forma saudável com uma linguagem natural da criança, e
é importante que esteja presente na escola, expandindo-se para o Ensino Fundamental por
completo para que o estudante possa se expressar através de atividades lúdicas. Considerando-se como lúdicas as brincadeiras, os jogos, a música, a arte, a expressão corporal, ou
seja, atividades que mantenham a espontaneidade da criança.
O problema da pesquisa tratou-se da ludicidade no Ensino Fundamental e como ela é
utilizada? Com qual finalidade pedagógica. Porém o questionamento é o porquê de algumas
escolas ainda utilizarem o sistema tradicional para a alfabetização das crianças e ignoram
os benefícios que a ludicidade traz para a alfabetização e o desenvolvimento cognitivo do
estudante?
O Trabalho buscou como objetivo geral: Apontar teoricamente com qual finalidade
pedagógica a ludicidade é utilizada. E como objetivos específicos: Explanar em forma de
pesquisa sobre alfabetização e o uso de Ludicidade. Apresentar as consequências de uma
Educação rígida ou tradicionalista no desenvolvimento alfabetizador. Discorrer como resultado
de pesquisa bibliográfica, os possíveis benefícios que a Ludicidade traz para a alfabetização
e o desenvolvimento da criança.
O presente trabalho é justificado pela sua importante contribuição para educação e desenvolvido com o intuito de chamar a atenção para a ludicidade como ferramenta pedagógica
de extrema importância para um desenvolvimento pleno em todos os aspectos, cognitivo,
psicomotor, psicológico entre outros. Utilizou-se a metodologia bibliográfica com a finalidade
de proporcionar maior entendimento sobre o problema a fim de torná-lo mais compreensível.
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HISTÓRICO: ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO

realmente aprendidas dentro dos parâmetros
do sistema convencional.

A pesquisa revelou que a alfabetização
funcional é denominada a prática tradicional
de ensino para ler e escrever, entendido de
uma forma restrita ao sistema de escrita e
leitura, que agora nas últimas 3 décadas vem
sendo discutido e ampliado para uma nova
forma de abordagem, o letramento.

A verdade é que, como apontou Paulo
Freire (1993) ao saber ler e escrever o homem pode exercer plenamente seus papéis
sociais e políticos, isto proporciona liberdade
para aprender sobre o mundo e todo conhecimento que nele se produz. O papel do professor é despertar essa motivação em sala de
aula, conduzir o aluno a perceber a leitura e
escrita como uma ferramenta para utilizar em
suas aventuras, dar sentido ao aprendizado e
não apenas decorar o alfabeto, sem conscientizar a criança das possibilidades que serão
exploradas ao aprender.

Isto significa, de acordo com Magda a
Becker Soares (2003), que hoje já não é suficiente aprender a ler e escrever, o estudante
precisa saber fazer uso dessas habilidades,
apropriar-se do hábito de procurar situações
que envolvam este conhecimentos, como ler
livros, buscar notícias e mesmo coisas simples como preencher fichas e situações no
dia a dia que demandem interação com escrita e leitura.
A alfabetização é o estudo convencional
e o letramento o uso dito em práticas sociais,
sendo que esta mudança ocorreu a partir
dos anos 80, principalmente graças a obra
de Emília Ferreiro (2001) que diz que uma
criança não entra na escola (mesmo que seja
pré- escola) sem nenhum contato prévio com
leitura e escrita, pode ser através de cartazes,
das embalagens de seus produtos favoritos,
a história para dormir.
A partir deste conceito a pesquisadora propõe que é necessário uma imaginação
pedagógica, onde o professor deve dar oportunidades para o aluno interagir com leitura
e escrita, de forma que seja mais que um
código de transcrição e sim a construção de
um sistema de representação.
Talvez a distinção entre alfabetização e
letramento não fosse necessária, entretanto é
importante delimitar espaços, propor intervenções e distinguir prioridades, ainda assim é
possível reconhecer que são dois processos
indissociáveis e interdependentes. A alfabetização só tem sentido dentro de práticas sociais, práticas estas que só são mais fáceis
para as crianças, e mesmo adultos, quando

Por fim é importante levar estes conceitos para prática, e a autora Delia Lerner
(2002) propõe que professores sejam capacitados e tenham espaço de discussão e troca
de experiência, onde possam trocar ferramentas como: abandonar atividades mecânicas,
estimular interpretação e produção dos vários
tipos de texto, entender que é preciso ter significado para criança de fato absorver o que
é ensinado e incluir pais e comunidade neste
processo de alfabetização e letramento.
Assim quanto mais os profissionais conhecerem como se dá o processo de ensino
e aprendizagem da leitura e escrita na escola,
mais estarão em condições de conduzir os
alunos a uma experiência efetiva, que evidencie a importância prática desse conhecimento
no seu dia a dia.

CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO
De acordo com as necessidades sociais, a alfabetização sofreu transformações
relevantes ao longo dos anos visto que surgiu
a busca e implantação de novas pesquisas,
metodologias e redimensionamentos em relação às práticas culturais e históricas.
Em 1990, a alfabetização passou a ser
compreendida como um instrumento eficaz
de aprendizagem da leitura e escrita, isso
ocorreu durante a “Conferência Mundial sobre Educação para Todos”. É um instrumento
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fundamental capaz de oferecer acesso aos
conhecimentos da língua nacional através da
leitura e da escrita, bem como como instrumento de expressão e compreensão da realidade física e social.
Conforme descrito por Barbosa (2003,
p. 19) “Saber ler e escrever possibilita o sujeito do seu próprio conhecimento, pois sabendo ler, ele se torna capaz de atuar sobre o
acervo de conhecimento acumulado pela humanidade através da escrita e, desse modo,
produzir, ele também, um conhecimento”.
Deste modo, a alfabetização refere-se
ao processo de inclusão e/ou inserção da
criança ao mundo cultural, tendo em vista o
conhecimento social diante de uma perspectiva de ensino que incentive a criança ao entendimento, domínio e uso diário da leitura e
escrita.
Para que haja interação, a criança precisa conversar e se expressar com outras pessoas, pois o contato mútuo acarreta em vários
conhecimentos, como por exemplo: Textos
com vários gêneros diferentes. Posteriormente, a criança criará um senso crítico podendo
produzir seus próprios textos.
Ou seja, o autor refere-se ao conhecimento geral da cultura, através de ações, tais
como: ler e escrever, com a finalidade de alcançar diversos objetivos através da interação
com os seres humanos, diante de um cenário
imaginário ao qual a criança possa especular
para ampliar as técnicas do conhecimento e
apoiar-se na memória.
Os educadores, com suas experiências
profissionais e educação continuada, precisam oferecer e proporcionar um plano de ensino adequado, de qualidade, visando sempre
a busca por uma alfabetização apropriada e
esperada. Precisam desenvolver com seus
alunos, diferentes metodologias que provocam nas crianças vontade de aprender e descobrir as diferentes linguagens da expressão.
Os pensamentos dos professores são
voltados para questionamentos como: Qual o

método de educação é mais adequado para
realizar os trabalhos visando o desenvolvimento da criança? Quais são as técnicas de
alfabetização? As respostas precisam estar
pautadas para uma construção metodológica
para que o processo de aprendizagem seja
efetivo.
Afirma Demo (2007, p.70): “A questão
fundamental é a aprendizagem a partir das
crianças. Assim a leitura não pode ser ensinada para as crianças. A responsabilidade do
professor não é a de ensinar as crianças a ler,
mas a de tornar a aprendizagem possível.” Ou
seja, o professor oferece recursos adequados
à idade da criança para que a mesma consiga obter conhecimento e praticar a leitura,
pois através da forma democrática, a criança
consegue ter participação na própria responsabilidade da construção do conhecimento
para que consiga independência intelectual.
Com base nas informações apresentadas, Kramer (2006, p. 810) descreve:
Ambos envolvem conhecimentos afetos;
saberes e valores; cuidados e atenção;
seriedade e riso, o cuidado, a atenção, o
acolhimento estão presentes na educação
infantil; a alegria e a brincadeira também.
E nas práticas realizadas, as crianças
aprendem. Elas gostam de aprender. Na
educação infantil e no ensino fundamental, o objetivo é atuar com liberdade para
assegurar a apropriação e a construção
do conhecimento por todos (KRAMER,
2006. p.810).

Ou seja, há diversas formas de conhecimento e desenvolvimento da criança, visto
que há vários meios presentes na educação
infantil que possibilitam tais práticas. Leva-se
em consideração a vontade de querer aprender bem como o objetivo de construção do
próprio conhecimento.
Portanto, Kramer enfatiza que o maior
aproveitamento e sucesso no período da
aprendizagem consiste em total atenção por
parte da escola em relação à passagem e/
ou transferência da pré-escola para o primei30 - Abril/2021 - Educar FCE
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ro ano, visto que a partir de então começa o
início de uma nova fase e não uma ruptura
ao qual muitos enxergam, ao qual acaba influenciando de forma negativa o processo de
alfabetização.
Para que isso ocorra, é necessário que
a criança esteja em uma escola estruturada,
bem organizada e que esteja em conformidade com as condições oferecidas e/ou exigidas pelo Estado e pela sociedade. É necessário que a escola ofereça de forma digna as
necessidades básicas, portanto a criança terá
uma vida digna.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO:
DESAFIOS
O ponto de vista do autor Thiago Rosa
da Silva (2009) em seu texto sobre a alfabetização e as dificuldades já demonstra uma
sensibilidade ao colocar o leitor sob a problematização do quanto a leitura é nada mais
que uma ferramenta para interação social e
crescimento pessoal, pois é através da leitura
que o ser humano alcança também autonomia.
Neste ponto o Brasil é um país que avança em passos lentos, pois apesar de ser uma
nação em desenvolvimento ainda carece de
mais informação e investimento em educação,
não só financeiro como também capacitação
para que os educadores não só ensinem os
alunos as letras e sílabas, mas também a importância que esse saber tem em sua vida, o
impacto que trará para sua família, as possibilidades que ele abrirá para tornar sua vida e a
vida de sua comunidade melhor.
Para o educando aprender a ler envolve
vários aspectos que incluem questões emocionais, intelectuais, socioeconômicas, política e mesmo neurológica, e muitas vezes esse
processo de aprendizagem sofre dificuldades
e algum desses fatores, cada criança pode
sofrer dificuldade em um aspecto diferente,
desde déficit de atenção, dislexia até mesmo
por más condições e casa ou falta de preparo
técnico da escola.

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
ATRAVÉS DO TEMPO
Para começar a falar do ato de brincar,
em primeiro lugar é preciso pensar no objeto a ser estudado: a criança. A concepção
de infância que temos hoje, nem sempre foi
assim. Até o século XVII, as crianças conviviam igualmente com os adultos, não havia
um mundo infantil, diferente e separado, ou
seja, uma visão especial do universo infantil
(ZILBERMAN, 1994).
Não se escrevia para eles, não se pensava para eles, nem ao menos se dedicava
momentos para distração a eles. Segundo
Zilberman (1994). [...] a concepção de uma
faixa etária diferenciada, com interesses próprios e necessitando de uma formação específica, só acontece em meio à Idade Moderna.
Esta mudança se deveu a outro acontecimento da época: a emergência de uma
nova noção de família, centrada não mais em
amplas relações de parentesco, mas em um
núcleo unicelular, preocupado em manter sua
privacidade (impedindo a intervenção dos parentes em seus negócios internos) e estimular
o afeto entre seus membros.
Até este século, as crianças não eram notadas culturalmente e socialmente como seres
diferentes dos adultos, compartilhavam portanto, o mesmo tipo de roupa, os mesmos ambientes caseiros e até mesmo os de trabalhos, pois
elas tinham que produzir o serviço bruto tanto
quanto um adulto (ZILBERMAN, 1994).
Foi a partir do século XVIII, que a criança começou a ser diferente do adulto, com
necessidades e características próprias. Houve, portanto, uma separação de um lado a
vida adulta com seus deveres e obrigações,
do outro a infância com seus detalhes a serem descobertos (ZILBERMAN, 1994).
Nesse momento, a criança começa a
ser vista como um indivíduo que precisa de
atenção especial que é determinada pela sua
idade. O adulto passa a idealizar a infância. A
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criança é o indivíduo inocente e dependente
do adulto devido a sua falta de experiência
com o mundo real (ZILBERMAN, 1994). Até
hoje, muitos ainda têm essa concepção da
infância como o espaço da alegria, da inocência e da falta de domínio da realidade.
É justamente dentro dessa falta de realidade, dentro desse mundo imaginário que
a criança vive suas aventuras, seus medos,
suas angústias, suas alegrias, conversa com
animais, “aprende a voar”, enfim, desenvolve
o ato de brincar.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
Na realidade, as brincadeiras das crianças deveriam ser consideradas suas atividades mais sérias, pois são com elas que as
crianças trabalham seus temores, suas alegrias, e por fim aprendem a lidar com esses
sentimentos.
As pré-escolas compreendem que através do brincar, a criança pode desenvolver
sua coordenação motora, suas habilidades
visuais e auditivas, seu raciocínio criativo e
sua inteligência.
O brincar é para a criança uma fonte
de descoberta de valor incalculável, pois, enquanto brinca, vivencia o lúdico de forma significativa produzindo no cérebro uma atividade intensa marcada pelo prazer que, por sua
vez, desenvolve o senso de companheirismo, afirma a personalidade, proporcionando
a criança a descoberta do seu próprio “eu”.
Brincando ela aguça o imaginário, desperta
ideias e contribui para o desenvolvimento intelectual e criativo.
Por meio do brincar livre subsequente
e ampliado, as crianças provavelmente serão
capazes de aumentar, enriquecer e manifestar sua aprendizagem. Quanto mais jovem a
criança, mais provável que seja necessário o
brincar mais exploratório, mas isso depende
do contexto geral e exploratório em suas experiências pré-escolar, em casa ou com companheiros de brincadeiras. Elas então chegam à
escola possivelmente com expectativas muito

diferentes em relação ao brincar. Além disso,
acaba aprendendo a lidar com conflitos e a
resolver problemas simples:
[...] Ao brincar, a criança é capaz de impor-se a condições externas, em vez de
a elas ficar sujeita. Há uma inversão do
controle social: enquanto brincam, são
as crianças que dão as ordens [...]. Provocar a oportunidade de inversões tem
implicações importantes como motor do
desenvolvimento. No plano emocional,
brincar permite à criança libertar as tensões originadas pelas restrições impostas pelo meio ambiente; brincar fornece a
oportunidade de resolver as frustrações,
e é por isso altamente terapêutico. Ao
brincar com os outros, a criança aprende a partilhar, a dar, a tomar, a cooperar
pela reversibilidade das relações sociais
(KISHIMOTO, 2002, p.13).

Deve-se então respeitar a infância e as
características próprias desta fase. Não só
os jogos educativos e brincadeiras didáticas,
mas todo e qualquer jogo, toda e qualquer
brincadeira incentiva à criatividade, promove
a socialização. Ao usar o jogo e brincadeiras como recurso pedagógico deve-se ter em
mente a expressão e a construção do conhecimento. A criança apropria-se da realidade,
atribuindo-lhe significado.
KISHIMOTO (1997, p. 38) “Enquanto
manifestação livre e espontânea da cultura
popular, a brincadeira tradicional tem a função de perpetuar a cultura infantil, desenvolver formas de convivência social e permitir o
prazer de brincar”. O brincar está presente em
diferentes tempos e lugares e de acordo com
o contexto histórico e social que a criança
está inserida. A brincadeira é recriada com
seu poder de imaginação e criação.
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BRINCAR É COISA SÉRIA
A brincadeira para a criança não representa o mesmo que o jogo e o divertimento
para o adulto, recreação, ocupação do tempo
livre, afastamento da realidade. Brincar não é
ficar sem fazer nada, é necessário estar atento
a esse caráter sério do ato de brincar, pois, esse
é o trabalho da criança, é a atividade através da
qual ela se desenvolve.
As crianças que não têm oportunidade
de brincar, ou com quem os pais raramente
brincam sofrem bloqueios e rupturas em seus
processos mentais. Brincando em casa ou na
escola, a criança compreende como as coisas
funcionam, aprendem sobre regras, sobre respeito, aprendem também que podem perder
hoje e ganhar amanhã, ou vice-versa.
O termo brincar refere-se ao que tem caráter de jogos, brinquedos e divertimentos. Ele
permite à criança, reencontrar sua liberdade,
através não só de respostas a seus problemas,
mas também na procura de formas novas para
os desafios da vida, liberando sua espontaneidade criativa. Através das brincadeiras a criança
irá se constituindo como ser social,
[...] A brincadeira e o jogo de faz-de-conta seriam considerados como espaços de
construção de conhecimentos pelas crianças, na medida em que os significados que
ali transitam são apropriados por elas de
forma específica (QUEIROZ et al.,2006, p.
171).

Quando observamos uma criança brincando de médico, fazendo castelinho na areia,
brincando de polícia e ladrão, brincando de casinha, de papai, mamãe e filhinho (a), brincando
de “dar aula”; o primeiro aspecto que nos chama a atenção é a seriedade com que ela o faz,
incorpora esse personagem de corpo e alma.
Brincando simbolicamente, a criança expande seu vocabulário, aprende novas palavras,
nomeia os objetos que manipula, utiliza expressões do seu dia-a-dia, estabelece monólogos
e diálogos, demonstrando assim correlações
entre o jogo de faz-de-conta e as várias formas

de linguagem. Além disso, acaba aprendendo a
lidar com conflitos e a resolver problemas simples,
[...] Ao brincar, a criança é capaz de impor-se a condições externas, em vez de a elas
ficar sujeita. Há uma inversão do controle
social: enquanto brincam, são as crianças
que dão as ordens. Ao brincar com os outros, a criança aprende a partilhar, a dar, a
tomar, a cooperar pela reversibilidade das
relações sociais (KISHIMOTO, 2002, p.13).

Piaget (1998 p.142) diz que a atividade
lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, junto com as práticas pedagógicas. Jean Piaget afirma que a inteligência
não é inata nem adquirida, mas é o resultado
da construção do sujeito.
Primeiro estágio: Inteligência, Sensório-motor. Corresponde aos dois primeiros anos
de vida, resolve seus problemas exclusivamente
através da percepção e dos movimentos. Percebe o ambiente e age sobre ele. A estimulação
visual, tátil e auditiva é fundamental no desenvolvimento do bebê.
Entender o tamanho da importância que
as atividades lúdicas exercem para o desenvolvimento da criança e incentivar a utilização de
jogos e brincadeiras como recursos pedagógicos.
Uma ferramenta lúdica que recentemente
vem sendo reconhecida para o desenvolvimento
da alfabetização é a literatura infantil brasileira,
que já oscilou entre as áreas de conhecimento
de Letras e Educação, e que dentro da educação podem proporcionar à criança uma fantasia
interessante, viver histórias, estimular a imaginação e provocar o interesse em ler e aprender
cada dia mais (MORTATTI; 2011).
Sendo assim, alfabetização e letramento,
desde a Educação Infantil, devem andar juntas
dentro do método de ensino do professor, com
propostas que contemplem o ensino de forma
mais sistêmica, quanto práticas para estimular
a participação ativa no processo educacional,
Peixoto (2013) apresenta algumas sugestões.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo expõe que o ensino e o aprendizado da leitura e escrita são processos indissociáveis e complexos, entretanto, a modernidade juntamente com os avanços tecnológicos
nos mostra que aprender a ler e escrever representa um marco importantíssimo na história
da humanidade.
Neste sentido, vivemos numa cultura cada vez mais letrada e dependente do uso da
leitura e escrita. Letramento e Alfabetização portanto são processos que merecem cada vez
mais atenção dos professores e instituições de ensino, para propor novas intervenções e com
criatividade vencer no Brasil a barreira da desigualdade social, para elevar os números do
país, que atualmente ainda estão muito inferiores ao esperado e desejável para o uma nação
com o tamanho do Brasil.
É preciso assumir responsabilidades e entender que ambas as abordagens são importantes, e as propostas de melhoria devem englobar desde a escola até a comunidade. Deve
ser considerado que os desafios são muitos, mas os resultados obtidos com o esforço garantem a todos os envolvidos a sensação de um trabalho demorado, mas bem feito. Políticas
públicas, novas leis, instituições que promovam capacitações eficientes, professores dispostos
a aprender e ensinar, e uma família e comunidade ativa no letramento e alfabetização são
os ingredientes que o Brasil precisa para fornecer uma educação infantil de qualidade, com
congruência e crescimento sólido, e para isso cada parte desta receita, principalmente o educador, precisa assumir sua responsabilidade para uma educação mais efetiva.
Alfabetizar na perspectiva do letramento é propiciar a aquisição da base alfabética
por meio da multiplicidade de gêneros discursivos, para que as crianças entrem em contato
com diferentes usos sociais da língua ao mesmo tempo em que se alfabetizam, levando-as
a perceber porquê e para que se usa a escrita. A vivência com diversos textos vai ajudá-las
a compreender, a interagir com distintos modelos, possibilidades e manifestações da língua
escrita. Assim, acredita-se que os alunos irão desenvolver progressivamente competências em
relação aos usos linguísticos que lhes deem condições de resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a liberdade de participação no mundo letrado.
Alfabetizar letrando é ensinar a criança a ler e a produzir textos em uma situação real de
comunicação, que pressupõe algo que se quer comunicar a um interlocutor real com objetivos específicos dentro de um determinado tema. Dessa forma, é preciso organizar o trabalho
pedagógico para que os alunos experimentem e vivenciam a prática da leitura e da produção
de textos diversos na sala de aula.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema,
conhecer e compreender a importância da educação bilíngue libras - português entendida
como a escolarização que respeita a condição da pessoa surda e sua experiência visual como
constituidora de cultura singular, sem, contudo, desconsiderar a necessária aprendizagem escolar
do português. Demanda o desenho de uma política linguística que defina a participação das
duas línguas na escola em todo o processo de escolarização de forma a conferir legitimidade e
prestígio da libras como língua curricular e constituidora da pessoa surda. Assim conhecendo a
importância de selecionar e organizar as aprendizagens a serem asseguradas ao longo de todas
as etapas e modalidades da Educação Básica e fomentar a revitalização das práticas pedagógicas
significativas em um contexto social real.

Palavras-chave: Libras; Educação Inclusiva; Surdos; Bilíngue.
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INTRODUÇÃO

A

educação retrata um avanço multidimensional das políticas e lutas públicas em
prol dos direitos da cidadania, sobretudo das pessoas portadoras de deficiência
ao acesso à educação pública de qualidade, integrando-os aos demais.

O que pode ser observado por meio da concretização da esperança histórica de um
Brasil possível mais justo e solidário, no qual todos possam ser tratados com respeito, desenvolvendo o direito e a esperança em que somos capazes de aprender, embora muitas vezes
precisemos de um tempo maior para nos desenvolver de acordo com nossas condições físicas, cognitivas e afetivas, condições essas que nos fazem único entre todos os outros seres
vivos.
A educação é processo social, bem público, direito de todos, a sociedade necessita assegurar a coesão e a equidade social, a solidariedade e o desenvolvimento pessoal de todos.
A princípio, do ensino de língua portuguesa para surdos o bilinguismo, a língua portuguesa
como segunda língua e a constante articulação com o currículo de libras.
O uso das línguas na história da educação de surdos não foi uniforme. No Brasil, os
passos iniciais da educação de surdos tiveram foco na língua oral, com caráter normalizador
e proibitivo em relação ao uso da língua de sinais nos espaços escolares.
Os movimentos da educação de surdos constantemente debatidos desde o século XIX,
apresentando as metodologias baseadas em modalidades visuoespaciais na contramão do
que estava sendo proposto no II Congresso Internacional de Educação de Surdos – Milão
1880, o qual defendia uma educação oralista com caráter normalizador e proibitivo da língua
de sinais, surdo visto como deficiente, na defesa da estimulação auditiva e aprendizado de
fala artificial,
A referência que marcou a instauração da oralidade como modo preferencial de comunicação
nos espaços educacionais foi o II Congresso Internacional de Educação dos Surdos, realizado
em Milão. Naquele evento, as discussões sobre a Língua de Sinais, ainda que uma descrição
linguística sobre Línguas de Sinais só viesse a ocorrer em meados do próximo século com as
proposições de William Stokoe sobre a Língua de Sinais Americana na década de 1960, já sinalizavam a preocupação dos educadores com a forma de comunicação das pessoas surdas e o
reconhecimento de uma estrutura significativa e relevante na modalidade visual espacial. Entretanto, as metodologias oralistas tiveram peso maior para os participantes, sendo defendidas por
uma classe de profissionais oralistas que tinham como objetivo dar consistência e força às suas
posições com relação às metodologias para a educação dos surdos e, então, foram condenadas
as propostas que utilizavam línguas de sinais (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa para
Surdos, 2019 p.65).

A filosofia oralista inaugura um período de opressão às línguas de sinais. Não bastasse
o foco na língua oral, os/as educadores/as começaram a atribuir ao uso da língua de sinais
o insucesso dos métodos praticados pelos oralistas e a proibir que crianças e jovens surdos
usassem a língua de sinais em ambientes educacionais.
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A proibição de forma direta ou convencendo os familiares a respeito dos falsamente
ditos efeitos negativos do uso da Língua de Sinais. Conforme Strong (1998), na década de
1950 diversos pesquisadores começaram a questionar o uso da modalidade oral exclusiva
a partir de testes específicos comparando o método oralista com o baseado na modalidade
visuoespacial. Então, com o agravo causado pelo oralismo na comunidade surda e com as
novas concepções a respeito das línguas de sinais, tem-se o início de um período em que
métodos baseados na oralidade são associados a métodos baseados na gestualidade e na
Língua de Sinais.
As línguas de sinais passam a ser compreendidas como línguas naturais no século XX,
em 1950 surgem os métodos mistos, oralismo e sinalização, português sinalizado e bimodalismo (mistura de fala com sinais). A primeira língua (L1) da pessoa surda e libras, a segunda
língua é a nativa (L2), no caso de nosso país a língua portuguesa.
As escolas municipais de educação bilíngue – EMEBs, os professores bilíngues com
base na Pedagogia Visual, fazem uso de materiais visuais, da língua de sinais, da imagem, do
letramento ou leitura visual. As escolas municipais de educação bilíngue para surdos e polos
bilíngues destinam-se às crianças, adolescentes, jovens e adultos com surdez, com surdez
associada a deficiências, limitações, condições ou disfunções e surdocegueira. Oferece atendimento educacional à população na educação infantil, no ensino fundamental e na educação
de jovens e adultos – EJA.
Essas escolas contam com instrutores de libras surdos que atuam como modelo linguístico, e tradutores-intérpretes e guias-intérpretes de libras e língua portuguesa(TILS) que
proporcionam acessibilidade linguística aos estudantes. Reiterando o fato de que o acesso à
escola pública e laica é direito dos bebês e crianças brasileiras, dever do Estado, as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil apresentam três funções: educação, processo e
construção social, política e pedagógica.
Os estudantes surdos, cujos familiares/responsáveis optam por matriculá-los em escolas
regulares, possuem os serviços dos Tradutores Intérpretes da Língua de Sinais - TILS e são
atendidos no contraturno nas salas de recursos multifuncionais por professores responsáveis
pelo atendimento educacional especializado e instrutores de libras.
Dessa forma o projeto político pedagógico das instituições deve ser pensado e elaborado, a partir da identidade do território, respeitar, conhecer e trabalhar com as realidades,
particularidades e singularidades, conhecer contextos, experiências. Assegurar uma educação
integral, presume as práticas integradas de formação e o desenvolvimento humano global,
em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica, possibilita o
compromisso com a integralidade e inteireza dos sujeitos, trabalha na criação, elaboração e
execução de um currículo integrador.
Tem sido um desafio a inclusão dos indivíduos portadores de necessidades educativas
especiais no Brasil neste grupo enquadram-se os sujeitos surdos que usam a capacidade
de linguagem e a habilidade de adaptá-la. Discutir sobre a educação dos surdos e como
ela vem existindo aponta para a realidade das suas necessidades que por muito tempo foi
negligenciada.
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Postos à margem das questões sociais, culturais, e educacionais os surdos muitas vezes
não são vistos pela sociedade por suas potencialidades, mas pelas limitações impostas por
sua condição. São definidos como deficientes e, portanto incapazes, isso acontece por causa
de um atraso na aquisição da linguagem que os surdos têm no seu desenvolvimento, já que,
na maioria das vezes, o acesso a ela é inexistente.
As discussões da educação inclusiva para áreas educacionais foram potencializadas,
fomentadas e concretizadas, por meio de legislações garantidas na Constituição Federal, na
LDB. Reivindicações, luta e debates assegurados com a finalidade do desenvolvimento de
diversos segmentos sociais na busca pela melhoria do acesso à educação para a maioria
no que tange ao direito fundamental à educação e na emergência de uma política de aprimoramento dos sistemas educacionais a tornarem-se aptos para incluírem todas as crianças,
independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais.
Assim a educação, desde a década de noventa vem gradativamente assumindo o seu
espaço de integrar aqueles que por muito tempo foram excluídos do convívio social, oportunizando o direito de conviver de forma mais digna e justa a milhares de pessoas com de
deficiência ao ensino regular garantindo uma conquista da sociedade global.
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INCLUSÃO X EXCLUSÃO
Uma política de segregação, no isolamento, na ausência de políticas públicas democráticas no cenário da educação dual e
elitista, traçado na ausência de ajuda aos portadores de necessidades especiais, formando
o tecido social de uma parcela da sociedade
marcados por sua condição em uma desvantagem, reforçando as diferenças daqueles indivíduos historicamente designados de deficientes
físicos, mentais, e/ou sensoriais.
Muitas são as pessoas massificadas e
marginalizadas que são excluídas, determinando ou preconizando os índices de fracasso
social, a inclusão refere-se ao respeito às diferenças, ao não preconceito, a integração de
todos, independentemente de raça, cor, credo,
religião, condição física e mental.
Em meados dos anos 80, educação para
todos sugerindo a ruptura com modelos arcaicos
que potencializam o preconceito, o cerne de sua
prática apresentava a possibilidade pela matrícula e em conjunto a possibilidade da integração
de pessoas com deficiência na escola regular.
Ainda que a escola tenha incorporado
o princípio constitucional de educação para
todos, não abre espaços no que se refere às
metodologias, conteúdos, baseando-se nos
princípios da homogeneidade. Nesta década,
acreditava -se que as classes especiais ou escolas especiais supririam todas as necessidades de integração dos tidos como não normais,
por possuir todos os recursos para assegurar
a melhoria na qualidade de vida, quando na
verdade ocorre apenas a integração do sujeito
no aspecto físico, ou seja, de corpo presente, sem compromisso com a aprendizagem
significativa, social e real, impossibilitando-lhe
participar do processo de aprendizagem, constitui-se num instrumento de alienação e reprodução de estigmas.
No Brasil, o decreto nº 3298 de 20 de
dezembro de 1999 considera pessoa portadora de deficiência a que se enquadra em uma
das seguintes categorias:

Deficiência Física: “Alteração completa
ou parcial de um ou mais segmento do corpo
humano, acarretando o comprometimento da
função física, apresentando-se sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou
ausência de membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades
para o desempenho de funções”.
Deficiência auditiva: “Perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando em graus e níveis” que vão de 25 decibéis
( surdez leve) à anacusia (surdez profunda).
Deficiência Visual: Acuidade visual ou
menor que 20/200 no melhor olho, após a
melhor correção, ou campo visual inferior a 20
(tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea
de ambas as situações”.
Deficiência Mental: “Funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da
média, oriundo do período de desenvolvimento, concomitante com limitações associadas
a duas ou mais áreas da conduta adaptativa
ou da capacidade do indivíduo em responder
adequadamente às demandas da sociedade”.
Deficiência Múltipla: “ É a associação, no
mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências
primárias (mental/visual/auditiva/física), com
comprometimento global e na sua capacidade
adaptativa”.
Estes conceitos não devem ser utilizados, para caracterização no intuito de aumentar a segregação, separação, devem ser
respeitados, conhecidos, porém não característica marcante dos indivíduos.Os/as alunos/
as com deficiência devem encontrar um ambiente onde estas diferenças sejam levadas
em conta, porém sejam não determinantes,
para que a integração obtenha sucesso.
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
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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.
Um currículo inclusivo é, sem dúvida a
valorização da heterogeneidade dos sujeitos
que estão nas unidades escolares e na participação dos/as educadores/as, representantes de uma concepção de educação que
rompe com as barreiras que impedem os/as
alunos/as estigmatizados pela sociedade, por
sua diferença, de ter a oportunidade de estar
em uma escola que prima pela qualidade da
educação.

ORGANIZAÇÃO E OFERTA DA
EDUCAÇÃO BILÍNGUE
O ensino de libras como primeira língua
e o ensino de língua portuguesa na modalidade escrita, como línguas de instrução e de
circulação, que devem ser utilizadas de forma
simultânea no ambiente escolar, colaborando
para o desenvolvimento de todo o processo
educativo, assegura o ensino e aprendizagem
de maneira social real e contextualizado:
As diferenças entre as crianças devem ser
respeitadas, assim como as diferenças familiares no que diz respeito à forma de
exploração da Língua de Sinais e da Língua Portuguesa. A relação entre as duas
línguas deve ser estimulada, bem como
as habilidades de estabelecer relações
de similaridades e divergências entre as
línguas. Aspecto esse a ser considerado
nas reflexões dos professores e dos estudantes. Entretanto, vale destacar que o
uso de duas línguas, de modalidades diferentes, deve ser realizado em momentos
distintos. Uma pessoa pode ser usuário
da Língua Portuguesa e da Libras, mas o
uso concomitante das duas línguas (sinalizar em Libras ao mesmo tempo que se
fala a Língua Portuguesa) não permite que
as línguas em uso concomitante sejam
processadas de forma adequada (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa
para Surdos, 2019 p.67).

É fundamental assegurar a promoção
do uso da modalidade visual espacial e das
tecnologias da informação e da comunicação
para assegurar o pleno acesso ao currículo,
através da organização de práticas educativas
que respeitem as especificidades dos/as alunos/as.
Promover a organização dos tempos e
dos espaços que privilegiam as relações entre
alunos/as surdos, surdocegos e ouvintes, com
a mesma idade e de faixas etárias diferentes,
com os interlocutores bilíngues, para que se
constituam e se reconheçam como usuários
da Libras.
Ofertar esclarecimentos aos familiares e
responsáveis sobre os princípios e demandas
da educação bilíngue, a fim de que tenham
confiança e familiaridade com esta proposta,
incluindo orientação em relação à necessidade
do conhecimento, aquisição e uso da libras
por eles. De suma importância a articulação
entre os profissionais que atuam na educação
bilíngue, educadores, instrutores de libras, intérpretes de libras/língua portuguesa e guias-intérpretes livres/língua portuguesa.
Consolidar competência linguística em
libras, possibilita o domínio da consciência
metalinguística da/sobre libras. Na educação
infantil permitir que os bebês e crianças surdas possam ter um ambiente que permita o
desenvolvimento das bases precursoras para
a aquisição da Língua de Sinais.
No ensino fundamental, considerando o
grande número de crianças surdas que chegam à escola sem língua adquirida, o foco é a
permanência da consolidação da competência
linguística a ser desenvolvida em conjunto com
os objetivos de domínio da consciência metalinguística da libras.
Consciência metalinguística em libras
dará sentido da língua como alicerce para o
ensino na modalidade escrita da língua portuguesa, dessa forma o professor de língua portuguesa precisa ter proficiência em Libras. As
concepções estruturantes do currículo bilíngue
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para surdos, apresentam importantes elementos os quais de que quanto mais cedo aprender
libras melhor, pensamento e habilidades linguísticas da pessoa surda fundamentam-se em uma
língua objetiva espacial, reiterando libras é uma
língua natural e é base para aprender língua
portuguesa e todos os outros conteúdos.
O currículo da prefeitura municipal de São
Paulo ainda reforça a questão de o ensino Libras ser de forma intensiva no primeiro ano com
ingresso de língua portuguesa no segundo ano.
O contraste de libras com a língua portuguesa
favorece o aprendizado de língua portuguesa:
Kozlowski (2000) aponta que no processo
de educação bilíngue não existe diferença
de status entre as línguas a serem adquiridas ou aprendidas. A prioridade dada para
a aquisição da Língua de Sinais como primeira língua e em momento adequado é
explicada não por uma questão hierárquica entre as duas línguas, mas porque a
instrução – aquisição de conhecimento e
reflexões a respeito dos conhecimentos
adquiridos – deve ser baseada na Língua
de Sinais, já que esta língua não impõe
restrições de acesso às pessoas surdas.
Isto porque a Língua de Sinais é a língua
de mais fácil acesso para a pessoa surda.
Contudo, não se pode estabelecer uma
gradação de valor ou de status linguístico
entre as duas línguas (CURRÍCULO DA
CIDADE- Língua Portuguesa para Surdos,
2019 p.68).

Identificar as diferenças no desenvolvimento metalinguístico de crianças ouvintes e
surdas, compreendendo o ensino de libras enquanto estrutura e funcionamento dão suporte
ao desenvolvimento de habilidades metalinguística.
Com o desenvolvimento de habilidades metalinguísticas o estudante será capaz
de compreender que os níveis de análise linguística estão presentes na língua de sinais,
observando os aspectos fonético-fonológicos,
morfológicos, sintáticos, pragmáticos e percebendo que estes estarão à sua disposição
para que possa utilizar em diferentes situações
dialógicas.

O contato com libras se dá na escola as
famílias das crianças surdas (95%) são ouvintes, por essa razão a importância de se comunicar em libras desde a educação infantil, a
necessidade de contato com pessoas fluentes
na língua.
As habilidades metalinguísticas de crianças ouvintes são análise de textos, observação
da forma das palavras e da organização das
frases, além do estudo do uso da língua para
diversos fins. As crianças surdas, por sua vez,
são parâmetros de formação de sinais fonético-fonológicos, morfológicos, sintáticos, pragmáticos e semânticos.

LIBRAS: ASPECTOS FONOLÓGICOS
FONÉTICOS E MORFOLÓGICOS
Stokes (1960) apresenta para a compreensão da libras a configuração de mão, locação e movimento, Kimura e Battison (1976)
orientação da mão e aspectos não-manuais.
Assim partimos da premissa dos cinco
parâmetros: configuração de mão, locação e
movimento, orientação de mão e aspectos não
manuais para a formação dos sinais.
A configuração de mão é a forma que a
mão assume ao sinalizar algo, datilologia, mão
predominante, uso de duas mãos. A locação
ou ponto de articulação corresponde ao local,
tomando-se como referência o corpo, onde
será produzido o sinal.
Ferreira (1995) existem sinais que são
produzidos na parte superior do corpo, correspondentes à cabeça e ao pescoço. Outros
sinais são realizados na parte média, na região
do tronco, e, por último, temos aqueles realizados da cintura ao meio da coxa.
Além dos sinais realizados em partes do
corpo, com ou sem contato, na cabeça, no
tronco ou na mão não dominante temos sinais
que são realizados no espaço neutro, que seria
o espaço à frente do corpo.
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Movimento da mão é crucial para o sinal,
mão(s) do sinalizador representa(m) o objeto,
enquanto o espaço em que o movimento se realiza é a área em torno do corpo do sinalizador.
O movimento, utilizado no contexto referente à língua de sinais, é definido como um parâmetro complexo, que pode envolver uma vasta
rede de formas e direções, desde os movimentos
internos de mãos, aos movimentos de pulso até
os movimentos direcionais no espaço, tipo, direcionalidade, maneira e frequência do movimento,
com especificações para cada uma delas.
A direcionalidade da orientação mostra-nos a direção para a qual a palma da mão
aponta durante a produção do sinal. Existem
sinais que são feitos adicionando-se a palma
da mão para cima, outros para baixo ou ainda
outros para dentro, para fora, para a direita e
para a esquerda, ipsilateral (do mesmo lado
da mão em questão) ou contralateral (para o
outro lado da mão em questão), assim como
para as diagonais. Este movimento é realizado
pela inclinação do pulso.
Todo movimento está intimamente ligado a qualidade, tensão e maneira podem ser
simples ou repetidos, com expressões faciais e
espaciais sendo importantes, dependendo do
sinal, usa-se também o corpo (tronco, ombros,
cabeça).
Sinal é item lexical da língua de sinais
(em língua portuguesa é a palavra), todos os
parâmetros aqui apresentados ocorrem simultaneamente. Há condições para a formação
dos sinais, dentre elas a simetria, configuração
de mãos iguais (como em trabalhar), dominância quando uma mão é dominante e outra é
passiva.
Na língua de sinais as várias acepções
de uso, as expressões idiomáticas, metafóricas,
figurativas, os aspectos estilísticos, as contextualizações, que admitem a pressuposição e o
implícito, enfim, as mesmas características de
qualquer língua natural, quer em seu aspecto
gramatical, propriamente dito, quer nas várias
manifestações do simbólico.

Sintaxe é notadamente espacial, mostra
a execução do sinal em um local particular, no
direcionamento da cabeça e dos olhos a uma
determinada localização, no apontamento ou
no uso de um pronome, de um classificador ou
na execução de um verbo direcional.

AQUISIÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS
Línguas de sinais são línguas naturais, a
aprendizagem depende da exposição à língua,
idade, contato e interação com outras pessoas
fluentes, usadas predominantemente por quem
não pode aprender uma língua oral. Aprendizagem de língua oral para quem é surdo é difícil
para quem não tem input auditivo, o decreto nº
5.626 de 2005 (BRASIL, 2005) assegura libras
como L1 da criança surda.
A língua de sinais apresenta estágios,
período pré-linguístico, estágio de um sinal, estágio das primeiras combinações, estágio das
múltiplas combinações. Pré-linguístico começa
no nascimento até a aquisição do primeiro sinal
articulado no padrão adulto. A transição entre
o período pré-linguístico e o período linguístico
pode não ser tão clara, mas ela é marcada
pela utilização do primeiro sinal, uma marca
evidente que pode ser observada facilmente.
Estágio de um sinal - inicia-se por volta
dos doze meses de idade e vai até os vinte
quatro meses, é o momento do uso dos dez
primeiros sinais pela criança surda com intenso desenvolvimento de vocabulário. O apontamento que se desenvolveu do balbucio gestual
e que não era considerado uma ocorrência
linguística, agora, nesse estágio de um sinal,
toma caráter linguístico.
Primeiras combinações produzem as primeiras combinações entre sinais. É o começo
também do uso do sistema pronominal da língua de sinais de forma consistente. Na língua
brasileira de sinais há o uso da combinação de
dois e três sinais, a omissão do sujeito, o uso
inadequado de formas verbais que pedem concordância, mas com uso adequado de pronomes estabelecidos no espaço de sinalização.
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Múltiplas combinações começa a distinguir formas derivadas, diferenciando nomes e
verbos, e tem o domínio completo dos recursos morfológicos. Esse estágio se desenvolve
até mais ou menos os cinco anos de idade.
Com três anos de idade, as crianças começam
a usar o sistema pronominal para referência
a entidades não presentes no contexto, mas
apresentam erros ainda.
Língua de sinais tem status superior ao
auditivo, línguas existem para servir às pessoas, sendo libras definidora da comunidade surda. Aprender português escrito é condição para a garantia de direitos, os órgãos
públicos precisam usar português escrito de
modo a contemplar a pessoa surda (Lei nº
10.436/2002 – “Lei de Libras”). Surdos aprendem a língua pelos seus componentes visuais
e não por imagem acústica.
Estudante surdo deixa transparecer
elementos da libras (L1) no português escrito, qualquer aprendiz de língua transpõe as
características da sua primeira língua para a
segunda.
Algo que já não é mais a língua juruna,
mas também não é ainda a língua portuguesa.
Com isso, observa que é a partir dos erros,
que esses erros são indícios relevantes para a
aprendizagem em segunda língua.
Se o aluno pratica transferência da língua
materna ou hiper generalizações, por exemplo,
são esses fenômenos que devemos analisar,
para pensarmos em tipos de correções adequados para que os alunos aprimorem sua
competência para a língua portuguesa.

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA
PARA SURDOS
O currículo de língua portuguesa para
surdos, apresenta os seguintes eixos para o
trabalho com os objetivos de conhecimento e
os objetos de aprendizagem, são eles: prática
de leitura de textos, produção sinalizada, prática
de análise linguística.
Prática de leitura de textos o contato inicial com os diversos textos em língua portuguesa permitirá a identificação do código, o contato
com as palavras, frases, figuras e demais itens
visuais para posterior discussão do que foi apreendido e verificação da compreensão do texto
com o uso da produção sinalizada.
Produção sinalizada o apoio para o/a
educador/a na verificação do nível de compreensão da pessoa surda perante a prática de
leitura de textos. Obviamente, a organização
gradativa do nível de complexidade dos textos
que são expostos a essa criança é diluída nos
anos e nos ciclos e deve estar atrelada ao nível
de conhecimento linguístico que o estudante
surdo tem da língua brasileira de sinais.
Prática de análise linguística o desenvolvimento do domínio metalinguístico na língua portuguesa, permitindo que os estudantes surdos
possam fazer reflexões a respeito do funcionamento da sua língua de instrução, a libras, e da
língua oral que aprendem, a organização dos
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
relacionados à linguística contrastiva.
Produção de textos escritos produção de
registros escritos relevantes ao cotidiano dos
estudantes, fazendo sempre a relação contrastiva linguística entre a língua Brasileira de sinais
com a língua portuguesa.
A dimensão intercultural organiza os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
relacionados aos usos dos textos escritos e à
organização social da língua portuguesa, bem
como as relações entre a língua brasileira de
sinais e a língua portuguesa e seus impactos
de utilização na comunidade surda.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de extrema importância que os sistemas educacionais possam atender e dar conta
da diversidade dos/as educandos/as, acolhendo-os, oferecendo-lhes respostas adequadas
às suas características e necessidades pessoais.
Assim é necessário garantir espaço onde sejam criados vínculos, que inclua de fato todos/as alunos/as possibilitando-lhe a interação valorizando-o na sua capacidade de aprender
a aprender, aprender a ser e aprender a conviver, compartilhando o prazer da socialização nas
relações do conviver com os outros, num espaço democrático de troca de experiências, onde
professores/as, gestores/as e alunos/as aprendem juntos e que cada passo seja valorizado,
garantindo a todos o direito à educação pública de qualidade.
Atualmente o maior desafio dos/as educadores/as, que é o maximizar o potencial de
cada um, seja ele portador ou não de deficiência, onde cada criança é única, portanto, deve
ser compreendida em todas as suas dimensões, tendo sua essência de ser diferentes umas
das outras, suas particularidades e singularidades respeitadas e atendidas.
A educação inclusiva nos sistemas educacionais nos municípios e estado, faz-se necessário que o/a professor/a atenda a todos/as os alunos/as, inclusive aos que apresentam
deficiências motivando-os, integrando talentos, promovendo o êxito escolar, e nesta dialética
a formação do/a educador/a precisa ser contínua que traga respostas às investigações contínuas.
O sujeito aprende na interação tanto com o objeto de conhecimento, quanto com parceiros mais experientes a respeito do que se está aprendendo, a construção de conhecimento
não é linear, acontecendo por meio de um processo que sugira apropriações de aspectos
possíveis de serem observados no objeto de conhecimento, nos diferentes momentos.
Nesse processo de apropriação, é possível que se consiga realizar, em cooperação,
tarefas que não seriam possíveis de serem desenvolvidas autonomamente. Essa cooperação
contribui para a criação da zona proximal de desenvolvimento, instaurando-se, assim, a possibilidade de que esse estudante avance, tornando-se autônomo para a realização de tarefas
que não conseguiria realizar anteriormente.
Redimensionar práticas sociais que convirjam num ser capaz, que espelhe no olhar
novos horizontes que possibilite o cuidar, e nutrir, o intervir, garantindo a todos/as a oportunidade de serem sujeitos capazes de gerir o seu próprio destino, rompendo com as práticas
tradicionais, sujeitos atuantes comprometidos com o novo, a partir das equidades e diferenças
de cada um, deixando de sermos um “eu” apenas, passando a sermos um pouco do outro,
constituindo-nos a cada dia num processo contínuo, incorporando aprendizagens e nestas
relações vamos nos constituindo como ser históricos, de direitos na luta por uma educação
pública de qualidade.
Cabe à escola a tarefa de fornecer dentre as suas limitações um ambiente positivo, otimista, alegre, carinhoso, estável e equilibrado, no qual todos os alunos possam ser admirados
como indivíduos, quer sejam espertos ou não, ágeis ou não, fortes e saudáveis ou não.
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O aprender a conhecer exige ruptura com as práticas tradicionais, exterminar estigmas
e estereótipos, a escola rotula seu educando dizendo-lhes que eles não foram feitos para o
estudo, acaba por destacar as dificuldades, apontando o sujeito rotulado como incapazes
perante suas dificuldades, quando o necessário e o real caminho é o trabalho com as potencialidades, fomentando conquistas e construção de saberes e aprendizagem.
Incluir crianças, jovens e adultos, exige que o sistema educacional esteja preparado
para recebê-los, que a escola tenha no seu meio pessoas preparadas, capacitadas e seguras
que dominem a língua dos sinais para auxiliar na expressão das ideias integrando de forma
harmônica a criança, jovem e adultos surdos. Se faz necessário saber que todas as pessoas
são diferentes e que diferente não significa “melhor” ou “pior”. Aprender a ser significa contribuir para o desenvolvimento global da pessoa; cognitivo, afetivo, psicomotor, sentido ético,
espírito sustentado no processo educativo que vise a pessoa a ser autônoma, descobrindo
suas potencialidades.
A inclusão só acontecerá quando nós educadores/as estivermos abertos e deixarmos
de produzir nossas ações rotineiras, sujeitos desiguais e buscarmos na aprendizagem o desenvolvimento, propondo momentos de intervenção que possam acolher, nutrir e sustentar.
Nosso olhar não deverá classificar, estagnar, mas sim possibilitar o aprender a aprender,
vencendo as barreiras do preconceito da rotulação, do continuísmo histórico, incluindo e não
excluindo crianças reais, atenuando, os efeitos das desigualdades, trabalhando o bom viver,
o pensar de cada aluno/a em situação real comunicativa com intenção social real e clara.
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A PEDAGOGIA HUMANISTA
RESUMO: A finalidade deste estudo é demonstrar e explorar as mudanças que a Pedagogia
Humanista trouxe para o processo ensino-aprendizagem, o papel do professor facilitador e
mediador do conhecimento que através de questionamentos e um ambiente desafiador, leva o
aluno a uma interação com a situação de aprendizagem, buscando aprender através de suas
necessidades. Posto em foco as teorias de Maslow e Rogers como caminho norteador de todo
processo pedagógico.

Palavras-chave: Pedagogia; Humanista; Interação; Maslow; Rogers.
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INTRODUÇÃO

A

Pedagogia Humanista está presente em muitas instituições de ensino, mas ainda
precisamos atentar o olhar para essa concepção de ensino. Muitos professores
e escolas, não pesquisam essa prática pedagógica profundamente, mas dizem
segui-la, misturando-a muitas vezes com o ensino tradicional.
Estamos cada vez mais inovando a educação, tentando sanar dificuldades e prioridades
das futuras gerações. Temos que visar o ser humano que busca o conhecimento e não o que
espera fórmulas prontas para tudo ao seu redor, caindo assim em uma incansável necessidade de ajuda.
Quem ajuda aprende, quem aprende ajuda, essa relação entre professor e aluno será
aqui investigada através das teorias de Abraham Maslow e Carl Rogers. A prática humanista
do professor, da escola e do aluno estão evidenciadas, para que fique bem claro qual é o
seu principal objetivo.
Como se dá a aprendizagem do aluno construtor de seu conhecimento, exercitando
suas necessidades?
Como exercer uma Pedagogia voltada para afetividade, a troca, a escuta, a empatia,
mesmo com as práticas tradicionais insistindo em permanecer?
O professor perde o seu papel, sendo mediador do conhecimento?
Como ajudar o aluno com a auto realização e criar caminhos favoráveis ao enfrentamento
dos desafios?
Pois nem sempre lidar com o novo será tarefa fácil e a discussão aqui será o alcance
das hierarquias das necessidades, para vencê-las pela vontade própria.
É preciso entender que tal Pedagogia é essa que abre discussões e sugestões para
todos que trabalham com educação.
Seguiremos pelas reflexões que trazem as mudanças que essa abordagem é capaz de
proporcionar no processo ensino-aprendizagem, sua importância e seus desafios na contemporaneidade.

30 - Abril/2021 - Educar FCE

74

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

PROPOSTA PEDAGÓGICA HUMANISTA
Um ser estático, não atinge nenhum grau
de desenvolvimento, não constrói, não tem atividade, resume-se em alguém sem progresso.
Será que como educadores, é isso que
buscamos dos nossos alunos?
Diversas práticas pedagógicas, seguiram por muitos anos, padrões da sala de aula
silenciosa, com alunos sentados enfileirados,
seguindo simplesmente e nada mais do que
ordens, com o professor também seguindo-as, mas por muitas vezes, sendo o protagonista de todo o ensino, virando assim a
grande autoridade, o detentor do saber, e em
diversas ocasiões não conseguindo segurar
o lado “humano”.
Refletindo um pouco mais sobre esses
apontamentos, podemos chegar no tecnicismo educacional. Assim define a compreensão de Queiroz e Moita (2007, p. 7):
O chamado ‘tecnicismo educacional’, inspirado nas teorias da aprendizagem e da
abordagem do ensino de forma sistêmica,
constituiu-se numa prática pedagógica
fortemente controladora das ações dos
alunos e, até, dos professores, direcionadas por atividades repetitivas, sem reflexão e absolutamente programadas, com
riqueza de detalhes. O tecnicismo defendia, além do princípio da neutralidade, já
citada, a racionalidade, a eficiência e a
produtividade (QUEIROZ; MOITA, 2007,
p. 7).

Muitos educadores atuais, foram educados com esses modelos de práticas pedagógicas e assim tentam se desvencilhar de suas
lembranças, ou não, da tal forma “mágica” de
ensino uniforme, no qual parecia estar tudo
bem em sala de aula. Todos aprendendo de
forma igualitária e organizada.
Eis que podemos falar dos novos tempos, dos novos pensamentos, observações
e pesquisas sobre qual é o verdadeiro papel
do aluno e onde se enquadra no processo
ensino-aprendizagem.

A proposta pedagógica humanista, que
foi desenvolvida pelos psicólogos norte-americanos Abraham Maslow e Carl Rogers, baseada na teoria humanista, que visa ter como
base principal, centralizar as particularidades
de cada ser e desenvolver a pessoa humana, é o grande salto antagônico para as pedagogias do passo-a-passo, sem sentido, do
professor protagonista, já citado aqui é enfatizado por Freire (1997):
O educador, que aliena a ignorância, se
mantém em posições fixas, invariáveis.
Será sempre o que sabe, enquanto os
educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a
educação e o conhecimento como processos de busca (FREIRE, 1997, p. 58).

E assim, como todo processo, a educação teve que evoluir, se reinventar, para que
aluno e professor pudessem fazer parte da
mesma história, construir saberes através da
parceria.
O ser humano possui uma tendência
individual de se auto realizar, de buscar seus
interesses e são nesses critérios que a Pedagogia Humanista vai se encaixar. Nesta,
temos o aluno como sujeito do processo de
ensino aprendizagem.
O aluno tem questionamentos, precisa
ser desafiado e não simplesmente ser um depositário de saberes. O papel do educador,
é primeiramente aceitar que também pode
ser educado, que seus saberes e concepções
irão ganhar amplitudes perante o exercício da
troca:
Desta maneira, o educador já não é o
que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o
educando que, ao ser educado, também
educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos
do processo em que crescem juntos e
em que os “argumentos de autoridade” já
não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar
sendo com as liberdades e não contra
elas (FREIRE, 1997, p.63).
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AS TEORIAS HUMANISTAS DE MASLOW
E ROGERS
Começaremos por apresentar as teorias
de Abraham Maslow que deixou muitas contribuições para o estudo da Psicanálise Humanista, utilizada como caminho e pesquisas
da Pedagogia Humanista.
Por muitas vezes é esquecido ou pouco
citado, mas certamente, quando se faz uma
pesquisa sobre a origem do estudo de uma
abordagem na qual o centro é a pessoa, Maslow e suas pesquisas irão aparecer.
Defendeu que as potencialidades de
auto realização estão ligadas à natureza humana. Realizou muitas pesquisas voltadas
para esse propósito, mas seguiu um caminho
diferente da Psicologia Comportamental.
Teve dificuldades de divulgá-las, mas
não desistiu e continuou afirmando a ideia
de que o homem vai além das suas programações biológicas.
Sua infância e adolescência não foram
muito tranquilas. Muitos acontecimentos nessas fases de sua vida, resultaram em objeto
de pesquisa mais para frente. Ou seja, por
muitas vezes, Maslow foi protagonista de suas
pesquisas.
Hall e Lindzey enfatizam o caminho contrário desses estudos:

Sou motivado quando sinto desejo, ou
carência, anseio, ou falta. Ainda não foi
descoberto qualquer estado objetivamente observável que se relacione com essas
informações subjetivas, isto é, ainda não
foi encontrada uma boa definição comportamental de motivação (MASLOW, apud,
DE LA PUENTE, 1982, p. 27).

Para isso, Maslow organizou as necessidades humanas através de uma pirâmide,
conforme os critérios de necessidades primárias e secundárias, enfatizando a motivação
do ser humano através de cinco níveis, que
se satisfazem através do alcance sucessivo.
Defende ainda, que o ser humano é instigado por dois tipos de necessidades: a de
deficiência e de crescimento:
As necessidades de crescimento como
uma categoria mais elevada do que as
necessidades básicas e incluem valores
intrínsecos a todo indivíduo, salientando
que estes valores estão inter-relacionados
e não hierarquizados. São eles: verdade,
bondade, beleza, totalidade, transcendência, de dicotomia, vivacidade, unicidade,
perfeição, necessidade, inteireza, justiça,
ordem, simplicidade, riqueza, tranquilidade, alegria e auto-suficiência (MASLOW,
apud, DE LA PUENTE, 1982, p.26)

A pirâmide de hierarquia de necessidades de Maslow segue os seguintes níveis:
• Necessidades fisiológicas:

Maslow acredita que, se os psicólogos
se limitam a estudar pessoas frustradas,
imaturas e neuróticas, acabam por criar
uma psicologia mutilada. Para desenvolver uma ciência mais completa da pessoa
humana, é necessário que os psicólogos
estudem também as pessoas que conseguiram realizar suas potencialidades ao
máximo (HALL; LINDZEY, 1969, p. 362).

São as necessidades básicas de todos
os seres humanos, perante a alimentação,
vestimenta, conforto e moradia.

O ser humano pode até ser motivado
pelo ambiente externo, mas é através de suas
necessidades internas que busca sanar suas
dificuldades em diversos aspectos:

• Necessidades de amor/ relacionamento:

• Necessidades de segurança:
Nesse nível, o ser humano busca sua
segurança física. Quer se livrar dos medos,
da ansiedade e da insegurança.

Essas são as necessidades que levam
o ser humano a vontade de ter uma família,
pertencer a um grupo e ter amigos, ser amado e ao mesmo tempo amar.
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• Necessidades de estima:
Aqui, o ser humano busca prestígio e
autoconfiança. Ou seja, precisa da opinião e
elogios dos outros, mas entende o seu valor
e suas competências.
• Necessidades de realização pessoal:
Esse é o último nível da pirâmide de
Maslow e é o mais difícil de ser contemplado
na sua totalidade, pois traz a necessidade de
autorrealização, estágio no qual o ser humano
está constantemente se cobrando por algo,
seja pela autonomia, pelos desafios e objetivos não alcançados, etc.
Passamos agora para Carl Rogers, que
deixou suas importantes contribuições para
os estudos e análises da Pedagogia Humanista. Suas teorias são baseadas em sua própria
experiência de psicólogo e terapeuta.
Em suas reflexões, busca "falar com o
leitor" de uma forma como se fosse uma conversa, um desabafo, uma situação de discussão. Parece estar pessoalmente com cada
um que mergulha nas interessantes linhas de
colocações críticas.
Rogers afirma que o educador deve colocar em primeiro lugar os interesses dos alunos. Por muitas vezes, sugere que o professor
tenha uma postura de terapeuta, colocando-se no lugar do aluno, através da empatia e
que saiba lidar e aceitar os defeitos e qualidades próprias:
Se eu posso aceitar o fato de estar irritado
ou aborrecido com um cliente ou com um
estudante, então sou capaz de me dispor
muito melhor para aceitar as reações que
minha própria atitude provoca. Torno-me
assim capaz de aceitar a alteração de
experiência e dos sentimentos que tanto se manifestam nele como em mim. A
tendência das relações reais é mais para
se modificarem do que para se manterem
estáticas. É por isso que considero eficaz permitir-me ser o que sou nas minhas
atitudes; saber quando me aproximo dos
limites da resistência ou da tolerância é

aceitar isso como um fato; saber quando
desejo moldar ou manipular as pessoas
e reconhecer isso como um fato em mim.
[...] É unicamente quando aceito todas
essas atitudes como um fato, como fazendo parte integrante de mim, que as
minhas relações com as outras pessoas
se tornam no que são e podem crescer a
transformar-se com maior facilidade. (ROGERS, 1982, p. 29 -30).

É proposto um caminho para que o professor se aceite primeiramente para aceitar
o aluno. E atentar-se para ser um recurso do
qual o aluno só irá solicitar a ajuda quando
precisar. Isso, não é deixar o professor de
canto, como se ele não pudesse guiar o aluno no processo ensino-aprendizagem, mas
sim torná-lo mediador que faz o aluno buscar
suas próprias necessidades:
Quando um professor se preocupa mais
em facilitar a aprendizagem do que em
exercer a função de ensinar, organiza o
seu tempo e os seus esforços de modo
muito diferente do convencional. Em vez
de empregar a maior parte do tempo em
preparar planos de aula e exposições
orais, concentra-se na promoção de todas as espécies de recursos que poderão
proporcionar aos seus alunos uma aprendizagem experiencial correspondente às
necessidades deles. [...] O mais importante, porém, sob esse aspecto, é o próprio
professor, como recurso humano. Põe-se
[o professor] a si mesmo, o seu saber e
sua experiência especiais, claramente à
disposição dos alunos, mas não se impõe a eles. Delineia os temas específicos
em que se julga mais competente, e os
alunos podem apelar para ele quanto ao
que esteja 22 apto a lhes dar. Trata-se,
porém, de se oferecer a si mesmo, como
um recurso, competindo aos alunos saber
até que ponto podem utilizar-se dele (ROGERS, 1977, p. 135).

As concepções de Rogers levam a
educação para um lado contemporâneo e
adquire resistência de algumas escolas que
não colocam a aprendizagem individualizada
como foco principal.
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Mas, Rogers estará presente em todas
as concepções científicas sobre o humanismo, consequentemente é fortemente ligado
a Pedagogia Humanista, prática pedagógica
que se tornará imprescindível para as próximas gerações.

A IMPORTÂNCIA DA PEDAGOGIA
HUMANISTA
A pedagogia humanista preserva a liberdade do indivíduo, fortalece a inteligência
e suas vontades.
Na escola, o aluno é convidado a refletir
sobre as consequências das suas escolhas.
Levando assim, essas concepções para seu
cotidiano e outras situações de aprendizagem.
Romper com a escola tradicional não é
uma tarefa fácil, já que ela ainda existe e nos
persegue diariamente. Mas eis que vamos
“afiar o machado” e utilizar a grande virtude
da ousadia, afinal o aluno precisa exercer sua
capacidade de cognição.
O educador humanista deve ser um mediador afetuoso, favorecendo a interação com
o aluno e induzi-lo a argumentar, experimentar, analisar, observar, comparar, ser crítico
nas tomadas de decisões e propor desafios
diários para a criação do saber e da autonomia.
Não há regras a seguir e sim uma interação combinada com a situação, para que
sejam capazes de fazer com que o aluno seja
ativo no ambiente de aprendizagem, para deixar aflorar a experiência humana, como explica Dewey:
Quando se diz que uma pessoa vive em
uma série de situações, o sentido da palavra em é diferente do seu sentido quando
dizemos que o dinheiro está em um cofre,
ou a tinta em uma lata. Significa, repetimos, que há interação entre o indivíduo,
objetos e outras pessoas. Os conceitos
de situação e interação são inseparáveis
um do outro. Uma experiência é o que
é, porque uma transação está ocorrendo

entre o indivíduo e o seu meio. [...] O meio
ou ambiente é formado pelas condições,
quaisquer que sejam, em interação com
as necessidades, desejos, propósitos e
aptidões pessoais de criar a experiência
em curso. Mesmo quando a pessoa imagina castelos no ar, está em interação
com os objetos que sua fantasia constrói
(DEWEY, 1979, p.36-37).

O aluno deve ser levado ao contato permanente com o meio social e com o ambiente. Será através dessa interação que ele irá
se formar, sendo capaz de ir além dos seus
limites e não esperar que as resoluções de
seus problemas e conflitos sejam feitas por
outras pessoas.
Ele tem uma forma individual de vida,
mas esta requer expansão, sem situações
de constrangimentos, inibições e repressões.
Não se deve ignorar nenhuma manifestação
do fazer, do expor, do diálogo, da discussão.
É preciso levá-lo à liberdade, para que exerça
a autonomia de fora para dentro.
Mais uma vez, podemos citar a escola tradicional, que deposita um grande olhar
para o currículo e para o passo a passo das
motivações, sem pensar na realidade e existência do aluno:
Fico irritadíssimo com a ideia de que o
estudante deve ser “motivado”. O jovem
é intrinsecamente motivado, em alto grau.
Muitos elementos de seu meio ambiente
constituem desafios para ele. É curioso,
tem a ânsia de descobrir, de conhecer,
de resolver problemas. O lado triste da
maior parte da educação está em que,
após a criança ter passado anos e anos
na escola, essa motivação intrínseca está
muito bem amortecida. Mas continua a
existir, e nossa tarefa, como facilitadores
de aprendizagem, é a de suscitar essa
motivação, descobrir que desafios são
reais para o jovem e proporcionar-lhe a
oportunidade de enfrentá-los (ROGERS,
1978, p.134-135).
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A citação de Rogers sobre nossa tarefa como educadores é bem clara e define
a Pedagogia Humanista “devemos ser facilitadores de aprendizagem”. Essa facilitação
deve ser combinada com a mediação, para
que juntas sejam as grandes aliadas no caminho, muitas vezes diferente, desafiador, mas
satisfatório.

DESAFIOS DA ESCOLA HUMANISTA
A escola humanista tem como principal
objetivo levar o aluno para uma formação ética, fazendo com que ele próprio entenda sua
vivência no mundo e sua importância.
A aplicação das abordagens humanistas Rogerianas começaram nas escolas brasileiras por volta dos anos 1970. E desde então
há uma crescente posição anti-humanista.
Algumas escolas que não se encontraram na Pedagogia Humanista, por não
conseguirem se desvencilhar dos modelos
tradicionais, insistem em colocar que nesta
abordagem pedagógica os alunos ficam "muito livres e só fazem o querem".
Exercitar a autonomia de fora para dentro, buscar resoluções de conflitos e desafios,
seguir na busca da satisfação das necessidades, não é fazer somente o que deseja ou
estar livre para fazer o que quer e sim, deparar-se com o “eu não quero fazer, mas terei
que fazer, para vencer essa etapa e seguir
para outra”.
Ou seja, o aluno acaba fazendo o que
estima e o que não estima e muitas vezes,
acaba gostando mais do que não estimava,
pois descobre um caminho novo a seguir.
Há uma crescente aceitação e difusão
do humanismo, mesmo que aos poucos, uma
vez que como educadores, estamos cada vez
mais ligados às diversidades dos alunos, que
precisam aprender de forma individualizada,
mesmo nas escolas com metodologias tradicionais.

Segundo Ribeiro (2007) até os dias
atuais ainda se encontra muita resistência à
proposta humanista, porém já muito difundida e comprovada eficácia para qualquer nível
educacional.
A difusão da abordagem construcionista que traz o paradigma de que aprender é
construir relações, vem sendo apoiado por
vários outros entusiastas de Rogers, sendo
possível encontrar os fundamentos humanistas e da ACP em vários Projetos Político Pedagógicos de diversas escolas.
A escola humanista seguirá cada vez
em crescente aceitação do público que busca
uma educação diferenciada e é nesse desafio
que as instituições vêm seguindo ultimamente: pregar o humanismo, mesmo quando o capitalismo, as rivalidades étnicas e religiosas,
a homofobia, a xenofobia e outros conflitos
sociais querem falar mais alto. A aprendizagem centrada na pessoa é e será o foco principal, independentemente de seus gostos e
escolhas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica, de
campo, qualitativa, quantitativa, é uma abordagem descritiva, exploratória, e documental
sobre o tema apresentado.
• Aportes teórico metodológicos dos
trabalhos:
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Rogers (1978 - 1982); Freire (1997)
e Queiroz (2007) que abordam as temáticas,
questões, levantamentos e análises sobre o
tema em questão discutido neste artigo.
• Principais procedimentos de análise
e resultados:
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.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo científico passou pelos caminhos mais importantes que a Pedagogia Humanista pode trazer. Uma das principais colocações foi o papel do professor facilitador da
aprendizagem, pois na condição de "mestre", muitos não querem torcer o braço e aprender
com o aluno.
Ser mediador não é ser neutro, ficar de mãos atadas, mas sim criar caminhos para uma
aprendizagem significativa ao aluno que traz consigo as capacidades para aprender. O mesmo não deve ser um depósito de conhecimento e sim um alguém que busca seus interesses,
sana seus conflitos, aprende, constrói e desconstrói saberes.
Na Pedagogia Humanista não existe passo a passo pronto. Não há dias iguais uns aos
outros. A novidade e o desafio de fazer o aluno saber se portar. Ele não irá ficar esperando as
receitas prontas para aprender, irá buscar dentro de si as vontades de lidar com os desafios
e superá-los.
O professor por sua vez, não fica somente nas engessadas construções de motivações.
Ele será um recurso educacional para o aluno, um alicerce na construção dos conhecimentos. O qual o aluno sabe que ele tem um saber maior, mas não irá deixar de ouvi-lo nas mais
simples colocações possíveis.
Não se pode exercer as práticas humanistas, sem os conhecimentos das teorias, pois
somente elas mostram o porquê das tomadas de decisões, as diferenças e os entendimentos
dos seres humanos. O educador e as escolas precisam ter interiorizado que a Pedagogia
Humanista deve seguir as necessidades primárias e secundárias.
Educar é um ato de amor, de troca e acima de tudo de empatia. O professor que entende seu aluno emocionalmente o guiará para suas aprendizagens visando a hierarquia de
necessidades.
Por muitas vezes, não será fácil, pois há quem insista em defender a escola com salas
de aulas silenciosas, com alunos simplesmente obedecendo comandos. Mas pensemos nas
futuras gerações, que estão cada vez mais ligadas a uma sociedade complexa,que exigirá
resoluções de conflitos e soluções imediatas. Assim, precisamos de mais pessoas pensantes,
críticas e que saibam lidar com os desafios, mesmo nos caminhos não promissores.
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A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A
CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO DE LEITORES
RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de apresentar uma visão clara e abrangente da importância
da literatura infantil para a formação de leitores, servindo como base para que o educador consiga
trilhar um caminho significativo integrando a leitura ao seu cotidiano, modificando assim o contexto
escolar. As conclusões básicas foram que a literatura como proposta e complemento pedagógico
é de grande valia, pois, auxilia o desenvolvimento, biopsicossocial das crianças, integrando-as
e ensinando-as a viver em sociedade. Além de ser possível constatar que a literatura infantil é
fonte importante de informação que ajuda o educador a transmitir o conhecimento do mundo a
sua volta, facilitando o convívio e a prática de criar servindo como apoio em relação ao que se
propõe nos referenciais de Educação Infantil Nacional.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Desenvolvimento; Aprendizado; Berçário.
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INTRODUÇÃO

A

o Pensar no desenvolvimento infantil, e na importância da estimulação e suas
ocorrências questiono o porquê de a literatura infantil ser pouco trabalhada nas
séries iniciais, principalmente no berçário, e porque quando trabalhada esta prática não ocorre com o objetivo de formar cidadãos leitores, e sim como atividade passatempo,
sem objetivo proposto.
Até pouco tempo atrás as crianças do berçário, eram vistas como seres pouco participativos, (não pensantes) e hoje por meio de pesquisas realizadas, conclui-se que os bebês
além de cuidados higiênicos, precisam vivenciar experiências que promovam seu pleno desenvolvimento. O ato de brincar, ouvir, sentir e experimentar promovem este desenvolvimento,
e deveria despertar no educador a possibilidade de que a criança pede e necessita muito
mais do que podemos imaginar.
A estimulação é fundamental na faixa de 0 a 3 anos, a criança precisa ouvir para falar,
contar, interpretar e trabalhar uma série de conceitos que serão solicitados mais tarde. Por
este motivo as histórias são atividades que não podem faltar para o desenvolvimento de tais
habilidades.
O trabalho da literatura infantil é uma prática importante e indispensável, devendo ser
trabalhada desde o berçário “Especialistas acreditam que para alguém se interesse por livros
na vida adulta, é fundamental que a palavra escrita esteja ao seu alcance desde cedo.
Contar histórias mesmo que o bebê não entenda, ou não responda da forma que o
adulto espera é prática fundamental, pois esta desenvolve atenção, audição, compreensão,
concentração, vocabulário e desperta no bebê a capacidade de perceber que a fala do dia a
dia é diferente da fala de uma história a qual tem começo meio e fim.
Possibilita o desenvolvimento da memória e a capacidade de estruturar informações,
ordenando o mundo com base no critério de temporalidade. Do ponto de vista psicológico, a
literatura infantil, quando trabalhada de uma forma correta, traz a oportunidade de uma criança
de lidar com conflitos internos e de representar a realidade.
As interpretações dadas e as expressões artísticas contidas no simples ato de ouvir e
contar estórias transforma-se em um rico instrumento de aprendizagem para o aluno, servindo
como apoio pedagógico ao professor, uma vez por meio delas, pode-se observar o grau de
naturalidade das crianças, contribuindo para o seu desenvolvimento mental considerando sua
predisposição em acrescer as suas interpretações os sentimentos escondidos estruturando
sua capacidade de raciocínio rápido e domínio motor.
A literatura infantil, pode oferecer ainda grande oportunidade às crianças em desenvolver aptidões atendendo a individualidade de cada uma, funcionando como uma válvula de
liberação de angústias e ansiedades que foram adquiridas com o tempo, contribuindo para a
formação harmoniosa e equilibrada de sua personalidade.
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O objetivo central deste artigo é perceber de que forma o trabalho realizado com a literatura infantil pode criar leitores assíduos num futuro próximo, contanto claro com a ludicidade
presente no cotidiano infantil, desenvolvendo também o senso simbólico da criança, por meio
de regras e da simulação do areal permitindo que ela incorpore seu verdadeiro papel social,
transformando-a em ser humano crítico integrado a sociedade.
Espero então que ao término deste estudo, oferecer como contribuição para condução
dos projetos pedagógicos aos quais estamos inseridos, um melhor aproveitamento dos contos
tendo como ponto de partida a evolução deste, modificando e valorizando as realidades culturais das crianças, oferecendo-lhes acesso a leitura desde o início de suas vidas, relacionando
o passado e o presente orientando-as criativamente em seu cotidiano.
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A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS E A CONTRIBUIÇÃO NA
FORMAÇÃO DE LEITORES
Buscando suprir a necessidade de
aprovação, o homem percebeu na pré-história que se valendo de suas habilidades ele
poderia alcançar seus objetivos, a partir daí,
ele começou a especializar-se em artes para
registrar as coisas que aconteciam em sua
volta, criando assim os hieróglifos, segundo o
Aurélio, “estes significam ideogramas figurativos que constituem a notação de certas escritas analíticas” (1995, p. 364). Sendo estes
os primeiros registros de escrita apresentados
e contavam histórias dos fatos ocorridos na
pré história.
Esta fase deu início ao ato de contar, essas passagens históricas, que se transformou
em depósito de conhecimento e tradições e
foram transmitidas por várias gerações.
Segundo GOUVEIA (1999, p.23), as
pessoas que dominavam o ato de escrever
e contar histórias eram conhecidas como sábios profetas e magos, e estes ajudaram no
desenvolvimento da sociedade, por meio das
fábulas, mitos e lendas transmitiam princípios
de ética e comportamento social.
Estas histórias também são aliadas ao
desenvolvimento infantil, pois é possível por
meio delas, desenvolver a imaginação e a
criatividade podendo nos levar a classificá-la como recreativa e instrutiva, ampliando a
linguagem infantil e estimulando o desenvolvimento da inteligência da criança ampliando
seus conhecimentos.
As ações mágicas transmitidas nas histórias contadas contribuem para que os indivíduos consigam sanar pequenos problemas
criados pela maldade existente no mundo,
pois ao contar histórias estamos transmitindo
noções de amizade verdadeira, cooperação,
diálogo, solidariedade e cidadania, criando os
códigos de valores necessários para que se

conviva em uma sociedade justa, distinguindo
o bem do mau, e o certo do errado.
Gouveia afirma ainda em seu livro “histórias de quem conta histórias” que o ato de
contar estórias vai além de entreter, ele serve
para educar, pois uma estória bem escrita e
bem contada, desperta emoções que marcam
profundamente a alma dos ouvintes.
Os personagens permitem a identificação com os hábitos humanos, pois passam
por todos os estágios da vida humana. Quem
não se lembra de uma história que lhe foi bem
contada, ou quem não se colocou no lugar do
príncipe ou da princesa da história?
Tal fato ocorre porque o conto está diretamente ligado ao inconsciente, colaborando com a formação do indivíduo, percebe-se,
que o papel da literatura e de quem conta as
histórias é aguçar a imaginação do indivíduo
que ouve as histórias e despertar seus instintos incentivando sua vontade de conhecer o
mundo.
Os personagens permitem a identificação com hábitos humanos, pois passam por
todos os estágios da vida humana, isto ocorre
porque o conto influi diretamente no inconsciente do ouvinte em formação “o inconsciente humano é constituído por três estruturas o
Id, o Ego, e o Superego" ( GILLIG, 1999,p.87)
Além da construção do inconsciente, os
contos que envolvem a literatura infantil contribuem para a formação de uma sociedade
que oferece escolhas liberando o livre arbítrio,
para que se busque a coisa certa ou errada
da vida, tendo em vista que todos os temas
possuem uma moral escondida.
Um importante local para oferecer acesso à literatura é a escola, pois este é o local
que se desenvolvem o início das relações humanas por meio das relações promovidas.
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O trabalho com os contos auxilia no desenvolvimento destas relações pois de uma
maneira mágica transporta o receptor e ouvinte para um mundo onde este possa perceber
que onde pode ser feio, existe amor e é belo
dependendo das maneiras que olhamos, haja
vista a literatura infantil da “Bela e a Fera”
onde depois de se apaixonar busca libertar
seu amor da maldição que seu amado está
preso.
Estas questões são confundidas com a
formação da sociedade, pois desde o começo da formação humana buscam-se maneiras
mais simples para compreender as feiuras do
mundo, oferecendo meios para que se entenda de maneiras menos rudes de se conviver
em sociedade.
A ética, porém, não se resume somente
à regra social, ou aos comportamentos ligados a estes, esta é também a estrutura de
hábitos e atitudes que se adquire para melhor
viver. E a literatura por meio de sua estrutura
consegue construir estes valores sem prejudicar a formação psicológica do indivíduo.
Segundo Dinorah (1995) o conto infantil
é um dos mais antigos gêneros literários infantis existentes na tradição oral, este possui
como característica, marcante o tempo e espaço definidos, além da disputa entre fortes
e fracos, ricos e pobres, e a vitória do bem
contra o mal.
O homem é a fonte natural dos contos,
estes surgiram devido à necessidade que o
homem tinha de explicar fatos que lhe causavam medo ou admiração, buscando compreender o que racionalmente lhe ocorria, além
de tentar os valores, experiências, expressões,
crenças e costumes sociais, e estas histórias
são passadas de gerações em gerações sendo seus criadores pessoas anônimas.

Entende-se, que é universal o fato de
se contar histórias, pois não existe um único
povo que não as tenha para contar, o registro
escrito, contribui para que novas gerações tenham acesso a esta sabedoria popular.
O conto divide-se em várias instâncias,
seriam estas o conto de fadas, os contos
maravilhosos, os de recepção, acumulativos,
contos de animais, etiológicos, religiosos e
contos de humor, cada um destes possuem
seu objetivo específico, observemos:
Os contos de fadas são histórias que
buscam demonstrar que o bem sempre vence o mal, por meio de enredos vividos por
reis, príncipes ou princesas, que passam por
terríveis situações causadas geralmente por
ogros, bruxas e gigantes, estes geralmente
são ajudados por objetos mágicos.
Estes fatos dão ênfases às questões ligadas a espiritualidade, a ética e problemas
existenciais tendo como objetivo a realização
interior do ser humano, chegando até a levar
algumas pessoas a acreditarem na importância deles.
Contos maravilhosos são histórias sem
presença de fadas. Ocorrem também em um
ambiente mágico onde estão gênios, animais
e objetos mágicos. Enfatizando as partes materiais, sensoriais e éticas dos seres humanos, tendo por objetivo a realização do herói
diante da conquista de tesouros e outros bens
materiais. Por exemplo: Cinderela, Bela e a
Fera, Chapeuzinho Vermelho.
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Boa parte destas literaturas infantis, vieram da Alemanha, foram criadas a mais de
200 anos pelos conhecidos irmãos Grimm,
estes dois irmãos cresceram e passaram a
vida em várias regiões ouvindo histórias sobre
príncipes, fadas, magos, e anões, em seguida
os dois começaram a reunir tais estórias e
começaram a escrevê-las. Muitas destas cidades têm relações com os tais contos criados,
existindo referências diretas com os personagens das histórias.

A literatura no Brasil surge no final do
século XIX e início do século XX com a criação de Academias, cursos e escolas, por D.
João VI juntamente com as diretrizes iluministas que davam direito de escola primária a
todos os cidadãos sendo esta de dever do estado ofertar-lhes o ensino. As primeiras obras
publicadas para estes leitores eram traduções
de autores estrangeiros, destacando-se Carlos Janssen, com os contos seletos das mil e
umas noites e Andersen com o patinho feio.

A Literatura Infantil, surgiu no classicismo francês em meados do século XVII com
os escritores La Fontaine, Fenelon e Charles
Perrault. Destacava-se pela função utilitária
pedagógica e tinha como papel fundamental
o interesse de educar moralmente, zelar pela
formação de uma criança com referência de
hábitos e costumes de modo a atender os
interesses da sociedade da época.

Com a solidificação do capitalismo surgem os autores preocupados com uma nova
expressão, criando uma linguagem mais verdadeira e mais significativa do povo brasileiro,
destacando-se em uma nova era o escritor
Monteiro Lobato, que aparece como agente
transformador de desenvolvimento infantil,
abrindo portas para o pré-modernismo (COELHO, 1981, p.168).

A Literatura Infantil, por muito tempo foi
considerada um estilo literário inferior pois,
não existia preocupação quanto a linguagem
escrita e nem mesmo com o público para o
qual estas obras se destinavam. As crianças
eram vistas como adultos em miniatura e dividiam-se entre a nobreza que tinha acesso
a grandes clássicos e as crianças de classe
desprivilegiada, que ouviam histórias de cavalarias.

Neste período, a literatura Infantil, começa a ser usada nas escolas como uma
ferramenta auxiliar do aprendizado, de valores capitalistas contribuindo para a formação
dos pequenos cidadãos, este novo gênero
utiliza-se de diversos tipos de textos que são
adaptados para entender melhor às necessidades de formação das crianças burguesas
(SARAIVA, 2001, p.41).

Em meados de século XVIII surge no
mercado livreiro as primeiras obras destinadas ao público infantil, nesta época as crianças eram vistas como seres diferentes dos
adultos, que possuíam características e necessidades próprias. (COELHO, 1981, p.18).

Hoje a literatura destina-se mais as
crianças tendo em si uma diversidade muito
grande, pois o objetivo maior é o de atrair a
atenção dos pequenos de forma a influenciar a formação da criança. Podemos citar as
lendas, as parlendas, mitos, cantigas, contos
de fada etc., como diferentes linguagens de
literatura infantil.
Dinorah (1995) já citava Paulo Freire em
seus escritos dizendo que “a leitura do mundo precede a leitura das palavras...é preciso
então entender que antes de tratar a leitura como passatempo é preciso olhá-la com
olhos de leitor dando-lhe a devida importância
na formação da criança.
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Segundo COELHO, (1997, p.24) literatura, é a linguagem que determina a experiência
humana, sendo que a literatura infantil, não
deixa em hipótese nenhuma de ser considerada literatura, pois a magia de uma história contada desperta a imaginação de quem
a ouve dando ênfase à criação tornando-se
assim responsável pela criação de grandes
inventores.
Esta por sua vez, pode ser também,
considerada um dinâmico processo de produção e recepção de ideias que implica na
transformação de tempo, espaço, personagens, ações e linguagens diferenciadas que
dizem respeito à estrutura poética, valores
éticos e metafísicos (COELHO, 1997, p.25).
A autora segue ainda, afirmando que
os processos sociais, culturais e políticos aos
quais o indivíduo está exposto, alteram consideravelmente a estrutura, a forma, a linguagem e o gênero, servindo como um alerta
para a formação da consciência crítica do
leitor receptor, enriquecendo sua experiência
acumulada durante a vida (COELHO,1997, p.
25).
Ao tratar de literatura infantil, automaticamente, vinculamos o ato de ler ao ato de
brincar, imaginando livros coloridos, cheios
de fotos e como objeto de simples distração,
COELHO destaca (1997, p. 26) que durante
muito tempo esta foi a real função da literatura, porém os textos eram escritos para pequenos adultos, o que dificultava o entendimento
infantil sobre o que estava ocorrendo no conto
que estava sendo lido.
Hoje, porém, a literatura infantil é vista
como apoio literário, destacado por COELHO,
(1997, p.26) como gênero secundário, visto
como brinquedo pelo adulto, porém, entendido como porta de mensagens para o público
infantil.

O que pode nos levar a considerar que
o ato de ler é o mesmo que se valer do ato de
aprender, pois nos livros e nos textos literários
infantis, encontram-se informações ricas que
colocam a criança em contato com o mundo
externo (COELHO, 1997, p. 27).
Manter o contato entre as crianças e a
literatura infantil, torna-se um importante meio
de desenvolver o processo ensino aprendizagem contribuindo para a construção coerente
de pensamentos, devido o contato direto com
o mundo.
CARVALHO, (2007, p. 5) descreve a importância, deste contato para a organização
da linguagem oral da criança, aproveitando
este material para nos colocar em contato
direto com o universo da criança, favorecendo seu contato por meio da manipulação de
objetos que dizem respeito às histórias contadas.
O fundamental papel da literatura na
vida do futuro leitor é buscar entretenimento,
oferecer informação, e transmitir novos conhecimentos, que favoreçam a transformação do
indivíduo, este hábito deve ser cultivado desde a primeira idade, para que se crie indivíduos que realmente gostem de ler e entendam o
que está lendo, de forma clara e significativa.
Observa-se tal fato nas seguintes palavras:
COELHO, (1997,p. 28), destaca alguns
pontos que devem ser levados em consideração quando se diz respeito à formação de leitores, seriam eles, a adequação dos textos as
idades as quais as crianças estão inseridas,
devido o nível de amadurecimento bio psico
afetivo intelectual, e o grau de conhecimento
e domínio mecânico da leitura.
Quer dizer que não adianta entregar a
uma criança que não sabe ler nem conhece
os signos do alfabeto, em livro repleto de letras, sendo que esta irá se apoiar nas figuras
para entender o que ali está escrito.
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Abramovich (2006) afirma que ao ofertar à criança acesso a literatura infantil, está
dando-lhe a oportunidade de responder perguntas que até então pareciam estar sem
respostas, possibilitando-lhes a descoberta
de um mundo cheio de conflitos, porém com
possíveis soluções que nos vem de um jeito
ou outro resolvendo os problemas da vida.
Por meio dos problemas que vão sendo defrontados, ou não, enfrentados ou não,
resolvidos ou não, pelas personagens da história cada uma a seu modo (p. 17), que as
ideias das crianças vão se aguçando, oferecendo-lhes meios para resolver seus próprios
conflitos.
Levando em conta estas informações a
autora, destaca ainda, alguns princípios norteadores de informações que classificam estes
pequenos futuros leitores:
O pré-leitor: esta abrange duas fases, (a
primeira infância- dos 15 aos 17 meses, até
os três anos de idade) . COELHO ( 1997, p.
28), afirma que nesta fase a criança, encontra-se no início de sua relação com o mundo,
oferecidos por meio de contatos afetivos e
pelo tato, o que dizer que a criança busca
tocar tudo o que está a sua volta, para que
busque conhecer o meio, obtendo as informações necessárias para que se construa sua
linguagem.
Para estimular esta construção o papel
do adulto neste processo é primordial, pois
ele nomeia todos os objetos, ampliando o
vocabulário infantil, contribuindo para que a
criança tome consciência de que ela faz parte
deste mundo.

A autora destaca ainda que o livro, visto
como brincadeira, necessita da supervisão de
um adulto para que ela seja eficiente, pois
nesta fase a criança necessita que se nomeie
a coisa que a envolvem, levando-a a conhecer
profundamente o meio em que vive desenvolvendo o conhecimento afetivo.
Para atrair a atenção das crianças, futuros leitores, COELHO,(1997, p. 30), ressalta
que é preciso usar a técnica de repetição e
reintegração, nesta a criança repete as histórias, com suas palavras, o que aguça a curiosidade e desperta a atenção dos pequeninos.
O leitor iniciante: (6 a 7 anos) : Nesta fase, COELHO (1997,p.30), entende que
a criança reconhece o alfabeto e as sílabas
simples, algumas complexas, e já está em
contato com a escrita. O adulto nesta fase, se
torna agente estimulador, porém ainda é necessário que os livros tenham muitas figuras,
para que a criança decodifique o desenho e
entenda o que está sendo transmitido, por
meio da mensagem proposta.
O leitor em processo (8 a 9 anos) : fase
em que a criança organiza seu pensamento
lógico, e domina com facilidade o mecanismo
da leitura, ( COELHO, 1997, p. 30) neste período a criança busca novos conhecimentos,
aguçando a construção do conhecimento, isto
leva a criança a aumentar a curiosidade, realizando questionamentos, o adulto nesta fase
serve como mediador , oferecendo respostas
e solucionando possíveis dificuldades que venham a surgir.

Segunda infância (2 a 3 anos) – COELHO (1997,P.29) define esta fase como a fase
dos valores vitais e sensoriais das crianças,
nesta fase a criança, toma consciência que
ela faz parte do mundo em que a cerca.
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O leitor fluente ( 10 a 11 anos) (COELHO,1997, p. 32) define esta , como a fase de
domínio do mecanismo de compreensão do
mundo, a leitura acontece apoiada na reflexão
, pois nesta a capacidade de concentração
aumenta permitindo que o leitor interaja com
o que está lendo, aumentando sua construção de conhecimento e sua percepção de
mundo, aqui as imagens já não são mais tão
necessárias, e a forma de linguagem utilizada
pode ser mais elaborada, porém sem muita
dificuldade de entendimento.
O leitor crítico ( dos 12 a 13 anos): COELHO (1997,p.34) define esta como a fase
total do domínio da leitura, da linguagem e da
escrita, nesta a criança tem uma percepção
mais ampla do que está sendo lido, o adolescente já é crítico e reflexivo e pode entender
a fundo o que deseja transmitir a mensagem.
Nesta fase, novos valores são adquiridos e
valores antigos começam a ser reformulados,
analisados e recriados.
A escola seria o lugar adequado para
trabalhar a literatura em sala criando leitores,
porém o desinteresse pelo projeto de leitura
é tão grande que fica difícil perceber a importância deste material para a formação de
crianças e futuros adolescentes leitores (SARAIVA, 2001,p.26).
Embora pareça absurdo o fato de oferecer livros a crianças que não sabem ainda
nem falar direito, é importante entender as palavras de VILLARDI (1999,p. 81) que identifica
este contato com os livros como um método
de permitir que a criança desenvolva o gosto
pela leitura, buscando oferecer a ela o prazer
de estar em contato com o livro brinquedo,
levando em conta que a criança brinca, e que
o livro é um objeto que para ela pode também
ser um brinquedo, desta forma encantando-se
com cada pagina do objeto, construindo seu
vínculo futuro com a leitura.

Ao trabalhar em berçários ou séries iniciais a literatura infantil, estamos colocando
a criança em contato com os livros e com o
mundo imaginário de forma a contribuir para
a construção de sua personalidade, uma vez
que em fase inicial este contato com o imaginário, criando um laço com a criança e proporcionando-lhe momentos de lazer e contato
com a cultura.
Os personagens permitem a identificação de seus hábitos com os hábitos humanos, pasando por todas as fases da vida do
ser humano, um exemplo vem a ser a Branca
de Neve, que começa sua saga criança, até
tornar-se moça, passando por todos os problemas até encontrar seu príncipe, desta maneira influencia-se a construção do super ego,
do Id e do Ego da criança (GILLIG, 1997 p.
87), pois ela se vê no personagem da história.
É importante que a criança mantenha
este primeiro contato com a leitura a partir
dos oito meses de idade, que é quando ela
é capaz de se manter sentada e começa a
engatinhar, porém este primeiro contato, deve
ser garantido por diferentes tipos de materiais
e desenhos relacionados com objetos que ela
reconheça, animais, cenas cotidianas, histórias, músicas etc. Desta maneira, de acordo
com o nível de compreensão da criança, ela
criará conhecimentos, aumentando suas experiências de vida (VILLARDI, 1999).
A construção inconsciente da criança,
contribui para a construção de seus valores,
auxiliando por meio do ato de ouvir, sua formação na sociedade, contribuindo para a
escolha de seus caminhos, sejam eles certos ou errados, por meio das narrações que
encontram lições de vida escondidas a cada
final feliz.
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Contar histórias no berçário é muito importante, pois durante a narração, a criança,
é transportada para o mundo irreal, construindo um paralelo que além de fornecer prazer
permitindo a compreensão de fatos ligados
ao cotidiano infantil que precisam ser compreendidos, como morte de um parente, o
certo o errado, o perder alguém que ama, etc.
(SARAIVA,1991, p. 29).
O fato de a criança manter-se atenta
ao que estava contando, ao tom de voz, ao
som dos personagens, mesmo sem saber ler,
ela coloca-se em contato com o mundo letrado, construindo seu interesse pelos livros, e
construindo uma ponte para desafios intelectuais, que com o passar do tempo, coloque
as crianças em contato com a literatura mais
elaborada e aos mais diversos tipos de leitura
(COELHO, 198, p.185).
Ao ouvir estes relatos também as crianças conseguem controlar e resolver conflitos
internos, concluindo o processo de formação
ao qual a criança se insere, neste processo,
encontra-se também o desenvolvimento da
linguagem, VILLARDI (1999,p.83) afirma que
o livro terá a função de desenvolver a leitura
após os dois anos de idade, pois o fato de
escutar, abre caminho para que a criança crie
outras narrativas, ampliando seu vocabulário,
somando fala e linguagem contribuindo para
a formação da escrita.
Este contato , não serve somente de
brinquedo ou passatempo, coloca a criança
em contato com sua cultura, contribuindo para
que ela entenda a sociedade a qual ela está
inserida, oferecendo a ela uma interiorização
adequada dos conhecimentos pré-definidos.
Porém para validá-lo de forma a contento, é preciso ter em mente alguns pontos
importantes como:

A preparação do ambiente: nesta hora,
é preciso preparar um ambiente acolhedor,
pois desta forma a criança perceberá que a
leitura e o livro são objetos importantes para
a sua formação, e entenderá que não se lê
somente por ler.
Este ambiente pode ser preparado com
colchonetes na parede, almofadas no chão,
utilizar também tapetes de sensações que favorecem o contato das crianças com diferentes texturas, bem como utilizar livros de pano,
plástico, bem como outros para permitir e estimular o contato da criança com eles. Além
de livros gigantes que podem ser utilizados
para que a criança interaja com a leitura, deitando-se em cima dos mesmos.
Outro fator importante a consideração
da proposta de leitura a serem desenvolvidas
no berçário, pois esta envolve leituras sem
letras, e com livros que as crianças podem
tocar ou levar a boca, os chamados livros objeto, que possuem vários fins não somente a
leitura, tendo em vista que o contato do bebe
com o livro é oral, e este deve ser preparado
para este fim, desta forma o livro passa a ter
mais uma função na vida da criança que se
relaciona com ele.
Além de ser objeto de transmissão de
leitura ele passa a ser promotor de interação
humana, contribuindo para a relação pessoal
da criança com a criança e da criança com
o adulto.
Deve-se valorizar o acesso da criança
a leitora no berçário, pois esta contribui diretamente na formação psicológica da criança.
Contribuindo para que sejam desenvolvidos
seus sentimentos, em relação ao que se ouve,
contribuindo para que se tenha contato com
as mais diferentes linguagens contribuindo
para o desenvolvimento das suas diferentes
linguagens.
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É importante que o livro no berçário, venha associado a ideia do prazer, por exemplo
na hora do banho, esta se tornará muito mais
atraente com um livrinho de plástico dentro da
banheira, ou utilizando livros convencionais
bem coloridos, para estimular os sonhos na
hora de dormir, ou ainda estando ao alcance
da te em sala deve ser evidente e estratégica
para que se facilite a utilização e adequação
deles de acordo com que a criança busca
durante sua brincadeira.
Ao colocar as crianças em contato com
os livros estamos criando condições para que
as crianças se apropriem do conhecimento
oferecido, de forma segura transformando-as
em produtoras autônomas, de sua própria
história, o trabalho em CEIs e EMEIS, devem
passar por tanto por três fases importantes
definidas por KISHIMOTO, (1993, p.68) logo
a seguir:
• A oralidade – definida como ora do
conto, onde a criança conhecerá os
fatos por meio de conversa de roda;
• A leitura, onde permite a criança ler
de sua maneira o que está sendo
relatado, reproduzindo foneticamente
os fatos a sua maneira;
• A escrita, onde também a sua maneira,
a criança relatará os fatos usando símbolos de linguagem para reconhecê-los,
sejam eles escritos, ou desenhados.
Para realizar um bom trabalho com a
literatura infantil em sala de aula, é preciso
, que os contos escolhidos tenham relação
com a convivência humana, devendo estar
clara especificando cada momento da história, contribuindo para que as crianças das
mais diversas idades, mergulha no universo
da escrita, e iniciem a dominação dos códigos, permitindo não somente decodificar o
que está escrito, mas também compreendendo o que se lê contribuindo para que se faça
reflexões constantes muito além do que se lê.

O trabalho do professor é muito mais
que conscientizar o aluno sobre as diversas
narrações, é garantir a fluência dos fatos para
que se chegue a escrita eficiente, devendo
assim interferir e apontando as crianças quais
os melhores caminhos a seguir.
Porém, AMARILHA,(1997, p. 79) já afirmava corretamente, ao escrever seu artigo,
“ As fadas estão Mortas?” que os critérios
necessários para construir a aprendizagem,
passam por atividades de reorganização de
ideias buscando alcançar seus objetivos para
que o indivíduo, se desenvolva como um todo
aproveitando experiências já acumuladas pelo
processo de viver temporariamente conflitos,
as angústias e alegrias dos personagens, o
receptor, multiplica sua alternativa de experiências do mundo.
As atividades construídas então, assumem um importante papel nesta aprendizagem, pois contribuem para o desenvolvimento de habilidades, devendo ser utilizada em
todas as áreas de ensino.
Para que os objetivos sejam alcançados, é preciso criar um ambiente acolhedor
de modo que o aluno se sinta bem e a vontade para expressar suas ideias, sendo necessários também manter os objetivos claros
com um roteiro pré-estabelecido, criando normas de conduta para a realização das atividades de leitura. Utilizar-se no berçário e para
crianças menores de recursos como mímica,
gestos, colagem, modelagem, dramatização
etc., permitindo que a criança viva a vida da
personagem, trabalhando os conflitos durante o relato da história, construindo assim a
sequenciação lógica, construindo futuros leitores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que para se construir leitores, é fundamental, que as crianças se aproximem
dos livros, independente das idades, sendo desta maneira que os hábitos irão se formar durante a infância.
Esta aproximação deve acontecer de maneira lúdica e prazerosa, despertando na criança o hábito da leitura, desta forma o papel fundamental dos pais e dos professores, para a
formação destas novas mentalidades.
Contar histórias para uma criança significa aproximá-la de um mundo mágico e encantado, repleto de possibilidades desenvolvendo sua imaginação, emoção e sentimento de forma
significativa.
Ao ouvir histórias as crianças estão buscando encontrar possibilidades para solucionar
os conflitos dos personagens, transferindo estas soluções para sua própria vida, contribuindo
para que além do desenvolvimento da linguagem a criança aprenda também a trabalhar emoções importantes como emoção, emoção, raiva, amor, medo etc., problemas estes existentes
frequentemente na infância, permitindo que se aprenda infinitos assuntos.
A literatura, exerce, um papel importante na vida da criança pois a possibilidade que ela
traz para o desenvolvimento infantil, oferece meios para que se encontre diversos profissionais
que necessitam de preparo para lidar corretamente com esta rica ferramenta pedagógica,
deixando de ver a literatura como simples passatempo, passando a utilizada como método
de aprendizagem.
Ensinar a ter contato com os livros permite oferecer a criança vários caminhos de descobertas e de compreensão do mundo, favorecendo a construção das mais diversas linguagens
contribuindo para o desenvolvimento de suas múltiplas leituras.
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A PSICOMOTRICIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE
CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
RESUMO: A psicomotricidade caracteriza-se como um estudo das relações humanas por meio
do movimento corporal, relacionada à maturação dos indivíduos, momento em que o corpo
apresenta origens nas aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, representadas pelo movimento,
a capacidade intelectual e a afetividade. A psicomotricidade ainda representa a socialização
no processo de aprendizagem, pois permite a expressão espontânea e criativa das crianças,
auxiliando no desenvolvimento de suas capacidades, habilidades, comunicação, interação com o
meio e as pessoas. Diante desta realidade, este estudo objetivou-se reconhecer as contribuições
da psicomotricidade aos alunos da Educação Infantil, com necessidades educacionais especiais.
A relevância do estudo justifica-se pela relevância educacional e social, de modo que a escola
inclusiva precisa atender às dificuldades dos alunos. Após a elaboração do trabalho foi possível
observar que, ao auxiliar no desenvolvimento e socialização, a psicomotricidade facilita a
aprendizagem das crianças com necessidade educacionais especiais, contribuindo para que a
educação esteja direcionada ao desenvolvimento pleno dos sujeitos, além de garantir a qualidade
no cotidiano escolar por meio dos benefícios alcançados.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Aprendizagem; Necessidades Educacionais; Especiais.
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INTRODUÇÃO

A

dimensão social da escola está além da simples transmissão de conhecimentos,
devendo valorizar a cultura acumulada dos sujeitos para que a aprendizagem
seja significativa e aconteça de modo a promover a interação da criança, preparando-a para a vida social, familiar e profissional. Sendo assim, ao valorizar as relações
afetivas, a escola conquista a confiança da criança, permitindo um total aproveitamento de
suas capacidades (FONSECA, 2008).
O professor que trabalha com o público infantil, preocupado com a qualidade de sua
prática profissional, requer uma consciência sobre a importância de conhecer a respeito dos
aspectos físicos, cognitivos e afetivos que envolvem o desenvolvimento das crianças, possibilitando a contribuição para um desenvolvimento plenamente de suas habilidades (GONÇALVES,
2009).
Segundo Pacheco (2009), o desenvolvimento das atividades psicomotoras facilita a
potencialização das habilidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. Deste modo, como a educação especial precisa ser inclusiva, voltada ao desenvolvimento das
potencialidades dos alunos, respeitando as condições sociais, afetivas, cognitivas, o trabalho
com a consciência corporal auxilia nos ajustes emocionais e afetivos, sintonizando os aspectos
cognitivos aos psicomotores, alicerçado no desenvolvimento integral das crianças.
Diante desta realidade, este trabalho objetivou-se reconhecer as contribuições da psicomotricidade aos alunos da Educação Infantil, com necessidades educacionais especiais,
a fim de auxiliar a criança no desenvolvimento integral das funções humanas, além de contribuir com a interação social. Dentre os objetivos específicos, destacam-se: identificar as
características da psicomotricidade; evidenciar as contribuições da psicomotricidade para a
educação especial; relacionar a psicomotricidade como facilitadora em algumas necessidades
educacionais especiais.
Este trabalho justifica-se pela relevância educacional e social, de modo que a escola
inclusiva precisa atender às dificuldades dos alunos, caracterizando-se como espaço de
aprendizagem, onde cada criança consiga enriquecer diante da diversidade de conhecimentos
que lhe é atribuído, cabendo à psicomotricidade um direcionamento para a efetivação deste
processo.
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, que
favorece a construção de ideias a partir de referências já realizadas por diferentes autores que
tratam os temas estudados.
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PRINCÍPIOS DA PSICOMOTRICIDADE
Segundo Vasconcellos (2016), a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade define a
origem da psicomotricidade no século XIX,
após um discurso de médicos neurologistas,
que nomearam as zonas do córtex cerebral,
relacionadas às regiões motoras. A princípio,
a prática direciona-se apenas às situações
terapêuticas, especialmente em crianças que
apresentavam dificuldades no desenvolvimento psicomotor.
As caracterizações definem a educação
psicomotora como uma abordagem direcionada ao estudo e aprendizagem dos movimentos, determinando as atividades corporais
vinculadas às capacidades psicológicas e intelectuais dos sujeitos.
Apenas no século XX, os estudos relacionados à temática ampliam-se aos campos
emocionais, relacionando o desenvolvimento
psicomotor às sensações corporais. Deste
modo, alguns trabalhos passaram a tratar a
psicomotricidade como uma terapia educacional, ou seja, direcionada à reabilitação das
funções psicomotoras que apresentassem
limitações e déficits motores ou cognitivos
(FONSECA, 2008).
Gonçalves (2009) ressalta que a psicomotricidade é o conjunto dos aspectos
motores, afetivos e cognitivos, resultados da
relação do sujeito com o meio social em que
está inserido.
A psicomotricidade não pode ser estudada sem observar cada indivíduo em sua
totalidade, ou seja, não é admissível ignorar
o fato da impossibilidade de separar corpo,
mente e espírito, pois estas relações estabelecem um equilíbrio ao indivíduo, afirmando a
possibilidade às pessoas identificarem o meio
social em que estão inseridos. Portanto, para
o ser humano introduzir psicomotricidade em
seu viver é necessário aprender a sentir, pensar e agir (BRETAS, 2015).

A estrutura da psicomotricidade fundamenta-se em três pilares: “O querer fazer”
(emocional); “O poder fazer” (motor); “O saber fazer” (cognitivo). Quando não existem
estes três aspectos, ocorre uma desestruturação no processo de aprendizagem. Portanto,
o papel da motricidade é encaminhar as experiências concretas ao cérebro, que decodifica
cada estímulo e armazenará as informações
sensoriais, perceptivas e afetivas que o indivíduo trouxe de sua trajetória de vida (PACHECO, 2009).
Os movimentos dos recém-nascidos
iniciam-se pelo movimento da cabeça, passando a sentarem, para então começarem a
engatinhar. As crianças precisam passar por
esta maturação, respeitando cada uma das
fases de fortalecimento tônico, a fim de conseguirem ficar em pé e manter o equilíbrio.
Logo após este processo inicia-se a individualização à locomoção e a comunicação com
os espaços e objetos que estão ao redor
(BRETAS, 2015).
Em relação às bases psicomotoras,
estas garantem a organização do cérebro
do sujeito, apontando o momento exato em
que o indivíduo está pronto para demonstrar
aprendizagem, além de utilizar o conjunto
necessário para aquisição do conhecimento. Sendo assim, primeiro a criança deverá
vivenciar tudo o que está a sua volta com o
corpo, adquirindo suas próprias experiências
(GONÇALVES, 2009).
A princípio o indivíduo incluirá as experiências vividas à sua memória, propiciando
um vocabulário que auxiliará na comunicação
com o meio social. A partir desse processo,
a criança sentirá a necessidade de incluir-se
neste mundo e buscará a melhor maneira de
se comunicar com ele (SCHINCA, 2009).
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Ao caracterizar cada uma das bases psicomotoras, Gonçalves (2009) faz a assertiva
de que a tonicidade é a primeira e duradoura
atividade do músculo, pois o tônus muscular
é o que garante a preparação da musculatura
aos movimentos e atividades utilizadas para
um fim determinado.
O tônus deve exercer a função de alerta, atenção e vigilância, garantindo um ótimo
desenvolvimento da atividade mental. O tônus
determina as atitudes de cada sujeito, através
dos gestos, expressões e individualidade de
cada um. O controle do tônus é imprescindível para mudar e controlar a posição do corpo
em diversas posições nas atividades globais
e distais (GONÇALVES, 2009).
No caso da equilibração, refere-se à
movimentação voluntária da criança, de maneira estática ou dinâmica. Deste modo, o
controle que o sujeito possui ao andar sem
apoiar em determinados objetos, determina a
equilibração ordenada, permitindo a realização das atividades sem esforço e desgastes
desnecessários, mantendo uma movimentação harmônica (FONSECA, 208).
Em relação à segunda unidade funcional, compreendendo a noção corporal,
Bretas (2015) se divide em duas etapas: o
esquema corporal e a imagem corporal. No
primeiro caso, trata-se da representação que
cada indivíduo possui do próprio corpo, em
um contexto concreto, ou seja, a capacidade
que cada ser humano adquire ao conseguir
nomear cada parte do seu corpo.
Já a imagem corporal, representa o conhecimento cognitivo corporal que cada ser
humano possui, relacionada aos aspectos
emocionais do indivíduo, ou seja, a descoberta do corpo que o sujeito faz através de
suas experiências vividas e da convivência
com o outro. Nessa etapa, a criança perde
o seu olhar fragmentado, adquirindo o olhar
como um todo, sendo necessário um olhar
de confirmação por parte do adulto que está

próximo para possibilitar a identificação da
criança (GONÇALVES, 2009).
No caso da lateralização, Bretas (2015)
enfatiza que há prevalência motora de um
lado do corpo, pois os lados não são homogêneos. Esta preferência pela dominância lateral só aparecerá com a maturação de cada
indivíduo, após as vivências do corpo.
Na fundamentação da estrutura do espaço-temporal, caracteriza as experiências
vivenciadas com o corpo, depois que o sujeito adquire informações sensoriais, visuais e
auditivas, transformando-as em conhecimento
de espaço. A princípio, estas informações são
realizadas intuitivamente e, em seguida, ocorre por meio da lógica e dos conceitos, reproduzidos de forma inata e construídos através
de ações (GONÇALVES, 2009).
Na terceira unidade funcional, a praxia
global é determinada como a atividade realizada de forma automática, que exerce vários
grupos de movimentos musculares. É o trabalho em conjunto dos músculos, organizando
o movimento mentalmente antes de realizar a
ação. Na praxia distal, caracteriza-se a mão
da criança como a parte mais funcional do
corpo, devido à possibilidade de conhecimento, exploração, manipulação e experimentação, situações realizadas por meio do tato
(GONÇALVES, 2009).
Fonseca (2008) afirma que a criança,
ao iniciar suas primeiras palavras, depende
da intervenção de um adulto. Decorrente deste processo há o ajustamento do indivíduo
com o meio social, adequando-se às regras
e costumes, assim a criança continuará com
a sua busca pela apropriação, informação,
conhecimento, comunicação e socialização
no mundo.
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Fonseca (2008) afirma que a psicomotricidade não representa uma técnica processual, mas intenciona métodos de intervenção
educacionais, com a finalidade de ampliar o
movimento dos sujeitos, tornando as atividades motoras inseparáveis à evolução intelectual.
Portanto, a psicomotricidade caracteriza-se como uma interdisciplinaridade, com
diferentes pontos de vistas acerca das capacidades motoras e psicológicas humanas,
fundamentada em práticas que consideram
a psicomotricidade como um determinante
biológico e cultural, a fim de ampliar as habilidades das crianças, construindo a identidade
motora (corporal), emocional e intelectual.
A psicomotricidade não pode ser estudada sem observar cada indivíduo em sua
totalidade, ou seja, não é admissível ignorar
o fato da impossibilidade de separar corpo,
mente e espírito, pois estas relações estabelecem um equilíbrio ao indivíduo, afirmando a
possibilidade às pessoas identificarem o meio
social em que estão inseridos. Portanto, para
o ser humano introduzir psicomotricidade em
seu viver é necessário aprender a sentir, pensar e agir (BRETAS, 2015).
Um dos princípios fundamentais da psicomotricidade é o desenvolvimento da consciência corporal, de modo a ampliar a percepção do sujeito sobre si mesmo, levando
as concepções de integridade, sensibilidade,
materialidade e espiritualidade, permitindo a
ação de sentir, expressar, compartilhar e comunicar com as pessoas (SCHINCA, 2009).
Em seus estudos, Wallon (1995) enfatizou que as formas humanas de pensar,
sentir, agir, aprender e construir significados
do mundo depende da influência social e cultural do meio que está inserido. Portanto, a
construção da inteligência na criança inicia-se
por meio de uma via prática, seguindo para
a inteligência discursiva e simbólica. Durante
o percurso de busca pela autoafirmação e

construção da personalidade, o sujeito caracteriza o meio social no qual a criança se
insere desde o nascimento.
A criança, portanto, não pode ser compreendida quando observada sob uma ótica
reducionista e fragmentada, pois caso assim
ocorra, a criança será favorecida à aquisição
ou desenvolvimento da capacidade perceptível de tempo e espaço isoladamente, sem
significados importantes ou simbolização,
partindo da tomada de consciência do próprio corpo.
Nesse contexto, o conhecimento e controle sobre o próprio corpo é relevante para o
contato do sujeito com o mundo exterior. Essa
relação concretiza-se embasada nas manifestações motoras, cabendo a essa realidade exterior uma iniciação a ser conhecida através
de suas sensações e percepções (SCHINCA,
2009).
O MOVIMENTO PSICOMOTOR
A movimentação do corpo durante a infância constitui uma matriz básica, desenvolvida através de significações da aprendizagem,
decorrentes de fatos que a criança consegue
transformar em símbolos, após experimentar
corporalmente e por meio do pensamento,
sob a forma de uma ação. Quando pequenas,
as crianças precisam agir de modo a compreender as expressões e significados presentes
no contexto histórico-cultural em que se encontram.
Vasconcellos (2016) afirma que, durante a fase da infância, o desenvolvimento
cognitivo na ação motora acontece quando
a criança realiza ações, permitindo a movimentação do corpo, representando as fases
iniciais do desenvolvimento infantil.
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Com relação à função cinética trata-se
do estiramento e encurtamento das fibras
musculares, permitindo a execução do movimento. Já no caso da função tônica, caracteriza-se pela variação dos níveis de tensão
musculares que auxiliam na manutenção do
equilíbrio corporal, além de constituir as atitudes e as reações posturais. Durante a realização de uma atividade cinética, a musculatura
depende das funções tônicas para a manutenção da postura corporal (WALLON, 1995).
Na fase da infância, o movimento não
se limita a simples locomoção da musculatura, pois desde o nascimento as crianças
realizam movimentos que, gradativamente,
vão intensificando e adquirindo maior controle sobre seu próprio corpo, possibilitando a
apropriação de interação com o meio externo.
O movimento humano representa uma linguagem às crianças de modo a agirem sobre
o meio físico, além de atuarem no ambiente
humano, mobilizando as pessoas com suas
capacidades expressivas (BRASIL, 1998).
Conforme o sujeito alcança a maturação do sistema nervoso, seu comportamento
acaba diferenciando-se, pois enquanto criança, o sujeito tende a apresentar uma coordenação global e ampla, aprimoradas conforme a utilização dos músculos, para que
ocorra um desenvolvimento da coordenação
fina. Apenas aos sete anos o desenvolvimento motor completa-se, com o refinamento da
integração perceptiva motora, além do desenvolvimento do processo intelectual da criança
(SCHMIDT E WRISBERG, 2011).
Nesse contexto, segundo Negrine
(2006), a psicomotricidade contribui com uma
formação e estruturação do corpo, de modo a
facilitar as orientações espaciais, além de encontrar bases nas aulas de Educação Física,
espaço destinado à elaboração de objetivos
que incentivem a criança à prática do movimento durante as fases vividas.

Segundo Wallon (1995) o movimento infantil está ligado ao corpo humano, traduzindo
um conjunto motor de possibilidades para o
deslocamento do sujeito no espaço e tempo.
O movimento apresenta-se através de três formas: os movimentos posturais; a preensão e
locomoção; os movimentos expressivos.
Com relação aos movimentos posturais,
referem-se ao equilíbrio involuntário, permitindo que as crianças locomovam o corpo em
função das leis gravitacionais. Na forma de
movimentos de preensão e locomoção, caracteriza-se pelos deslocamentos que dependem da vontade da criança, representados
por movimentos voluntários que expressam
uma intenção na ação. Já a forma expressiva
do movimento, trata-se de uma novidade nas
propostas de Wallon, pois permite ao sujeito à
expressão das emoções e sentimentos, ocorridos de maneira voluntária ou não (SCHMIDT
E WRISBERG, 2011).

PSICOMOTRICIDADE E NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
A psicomotricidade caracteriza-se como
uma ciência que estuda e interpreta o movimento e a relação corporal com o mundo,
além de analisar as possibilidades de percepção, atuação, ação, entre outras correspondências entre o sujeito e suas manifestações
motoras (BARROS, 2009).
Batista e Mantoan (2006) ressaltam que
a psicomotricidade ainda se traduz como uma
educação integrada, baseada na comunicação da linguagem corporal com a consciência, proporcionando a movimentação espontânea. A finalidade da psicomotricidade é a
normalização e aperfeiçoamento da conduta do ser humano em caráter integral, deste
modo, ao tratar-se do campo da educação,
faz-se necessário considerar o processo de
maturação e desenvolvimento dos sujeitos.
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As crianças, devido à agilidade e disposição em descobrir novas situações, ampliam
as chances do desenvolvimento do corpo e
movimentos, além disso, o direito à frequência
escolar de todos os sujeitos, seja apresentando condições especiais ou não, permite a integração da escola com as possibilidades de
socialização, direcionando a aquisição da autonomia e autoestima, determinando progressos
no aprendizado (BATISTA; MANTOAN, 2006).
Barros (2009) afirma a necessidade
dos professores em buscar diferentes formas
de incluir estes alunos, modificando as atitudes tradicionais, despertando o interesse à
aprendizagem dos alunos, identificando as
potencialidades e particularidades, proporcionando o desenvolvimento das habilidades e
conquista da independência na apropriação
do conhecimento.
Segundo Correia (2010), a educação
inclusiva não ocorre apenas por decretos e diretrizes, mas é construída dentro das escolas
pelos envolvidos na qualidade do processo
de ensino-aprendizagem, sendo necessária
a coletividade, mobilizações, discussões e
ações desenvolvidas pela comunidade escolar de forma integral.
A inclusão não se limita ao direito de
acesso do deficiente em escolas regulares de
ensino, estendendo-se a conquista pelo respeito mútuo e pelas adaptações físicas, materiais e profissionais de modo que promovam
uma aprendizagem satisfatória e significativa
também para os deficientes, pois são cidadãos com limitações e não anormalidades.
Porém, ainda existem muitas defasagens no suporte, nas políticas e na aplicação
da legislação que assegurem a educação
inclusiva, tanto referente à infraestrutura precária, quanto ao oferecimento de cursos de
especialização que formem profissionais qualificados para atuação com o aluno respeitando suas limitações, explorando as habilidades
e potencialidades (CORREIA, 2010).

Neste contexto, a educação inclusiva
abrange três níveis humanos: acadêmico,
socioeconômico e pessoal, não dependendo
apenas das ações do docente para ocorrer
com eficácia e eficiência, devido à necessidade de serviços que a contemplem. A principal
característica de uma escola que segue os
princípios da inclusão é atender alunos com
e sem deficiências, que necessitam de serviços apropriados para sua limitação ou não
(CABRAL, 2011).
Batista e Mantoan (2006) ainda ressaltam que a independência das condições físicas, intelectuais, emocionais, sociais entre outras, caracteriza o processo de inclusão dos
alunos em todas as escolas de ensino regular.
Além disso, as escolas precisam incluir todos
os sujeitos, reconhecendo as diversidades
e necessidades de cada um, independente
de apresentar uma deficiência, limitação ou
transtornos.
Aos professores, cabe à reformulação
das ações educativas, considerando a educação como um processo de humanização, de
modo a valorizar as habilidades das crianças,
respeitando as limitações e dificuldades. A
psicomotricidade, neste contexto, representa
a contribuição para alterar as atitudes educacionais que visam o desenvolvimento dos
alunos (CABRAL, 2011).
Seguindo as abordagens de Wallon
(1995), a psicomotricidade precisa ser pensada como uma terapia que visa ensinar a
criança a desenvolver suas habilidades, utilizada como uma ferramenta de análise, permitindo observar o progresso de cada sujeito.
A capacidade motora torna-se a iniciação do
acompanhamento das crianças, verificando
a evolução das habilidades, conforme a faixa
etária, sem que ocorram censuras nas definições lógicas da criança.
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A identificação de crianças que apresentam dificuldades na aprendizagem pode
ser observada na estrutura psicomotora, pois
fundamenta o processo intelectual do aluno.
Wallon (1995) afirma que um dos maiores
problemas é a possibilidade de desenvolvimento psicomotor, pois para o processo de
aprendizagem, faz-se necessária a união de
elementos básicos muito utilizados para determinar a educação psicomotora.
Dentre estes elementos fundamentais à
aprendizagem, mencionados pelo autor, estão o desenvolvimento corporal de lateralidade, a estruturação do espaço, as orientações
temporais e a alfabetização, voltada à escrita.
Portanto, ao professor cabe conhecer as contribuições da psicomotricidade, especialmente na educação inclusiva, quando o desenvolvimento das habilidades infantis permite a
socialização e alcance da autonomia corporal
(WALLON, 1995).
Fonseca (2008) destaca a psicomotricidade como a construção da abordagem multidisciplinar das capacidades motoras da criança, objetivando as relações do corpo com a
expressão emocional e cognitiva, integrando
as diferentes capacidades dos sujeitos, que
propõe o desenvolvimento de todas as capacidades humanas.
Falkenbach (2013) afirma que os fundamentos da psicomotricidade estão baseados
em três vertentes: a reeducação, a terapia e a
educação. Em relação à primeira, trata-se da
soma dos movimentos, enquanto a terapia determina a psique desta motricidade. No caso
da educação, a psicomotricidade relaciona as
capacidades de aprender do sujeito, dividindo-se em funcional e relacional.
A psicomotricidade funcional direciona-se ao trabalho que ainda será realizado,
caracterizando o professor como modelo a
ser seguido, reduzindo o desenvolvimento da
criatividade e autonomia das crianças, determinando um processo planejado. No caso da

psicomotricidade relacional, as experiências
são enriquecidas pela improbidade da situação, considerando os conhecimentos prévios
dos alunos, a fim de integrá-los à aprendizagem na escola (FALKENBACH, 2013).
Portanto, ao considerar as condições
das crianças com necessidades educacionais
especiais, caracterizam-se pela representação
física ou psíquica diferenciada, determinando
a psicomotricidade relacional como importante ao trabalhar as situações conhecidas pela
criança, sem valorizar aquilo que elas não sabem, ou seja, o aluno com limitações supera
suas dificuldades quando esquece suas inabilidades (NEGRINI, 2006).
Segundo Soares (2012), a educação
psicomotora facilita as mudanças comportamentais, exigidas para efetivação do processo de aprendizagem, evidenciando-se os
esquemas corporais, estruturação do espaço
e tempo e a maturação, além da análise dos
problemas sociais e familiares que impedem
o desenvolvimento destas crianças com limitações e/ou deficiências.
A criança com necessidades educacionais especiais precisa de atividades significativas e desafiadoras, concretizadas na
interferência de sua evolução, caracterizando
a psicomotricidade com uma possibilidade
para aprender, possibilitando que o aluno
construa seus caminhos e realize experiências
importantes para seu desenvolvimento. Deste
modo, a capacidade psicomotora ocorre em
pequenos gestos diários da criança (SCHMIDT E WRISBERG, 2011).
A mobilidade e o movimento são fatores
essenciais para o desenvolvimento afetivo e
cognitivo da criança, contribuindo com a aquisição do conhecimento. A psicomotricidade,
então, contribui com a organização progressiva da capacidade intelectual, além de favorecer as ações, os movimentos, as experiências e a imaginação das crianças (CABRAL,
2011).
30 - Abril/2021 - Educar FCE

104

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

O desenvolvimento do trabalho docente
depende do conhecimento teórico e prático
da psicomotricidade, permitindo a construção
das dimensões fundamentais da educação,
visando uma aprendizagem significativa e total: afetividade, cognição e motricidade (SCHMIDT; WRISBERG, 2011).

Portanto, a psicomotricidade caracteriza
uma estimulação importante às crianças com
deficiência visual, valorizando o potencial do
aluno, além de respeitar as limitações e dificuldades, possibilitando uma utilização do meio
ao integrar os sentidos ao desenvolvimento
global da criança (RODRIGUES, 2007).

Deste modo, o estímulo às capacidades
corporais da criança auxilia na potencialização das habilidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, contribuindo
para a amenização das dificuldades e limitações, reconhecendo as crianças pelas características pessoais e não as rotulando pela
deficiência ou dificuldade.

Quando apresenta deficiência auditiva,
a criança tem sua fala afetada, pois não havendo retorno auditivo, a estimulação à produção da linguagem reduz de maneira considerável. Deste modo, existe a diminuição da
capacidade de comunicação das crianças,
assim como a expressão do pensamento e
dos sentidos (PALADINO, 2007).

No caso do desenvolvimento psicomotor
em crianças com deficiência visual, é fundamental a estimulação da prática motora, a fim
de promover a adaptação ao meio, evitando
atrasos na aquisição ou aprimoramento das
capacidades motoras. Os estímulos dependem da utilização de recursos sonoros e táteis,
cabendo ao educador recorrer às atividades
lúdicas para a continuação das intervenções
estratégicas (BERNARDI; COSTA, 2008).

Os surdos possuem sua comunicação
própria, utilizando a língua de sinais para desenvolverem a comunicação, caracterizada
pela formalização, completude e gramática
regida. Deste modo, a psicomotricidade está
relacionada, diretamente, à língua de sinais,
representando a movimentação corporal dos
surdos, devido à exigência de expressão por
meio da utilização de gestos, facilitando a
aprendizagem. A autora ainda destaca que,
quanto mais cedo à inserção na língua de
sinais, mais rapidamente acontecerá o desenvolvimento linguístico e os avanços no pensamento da criança (PALADINO, 2007).

Rodrigues (2007) sugere algumas atividades para que a criança deficiente visual
seja estimulada ao desenvolvimento da capacidade motora, destacando: alterar as posições da criança, favorecendo a percepção
corporal e temporal; oferecer objetos com diferentes texturas, superfícies irregulares e diferentes efeitos sonoros; estimular deslocamentos corporais, utilizando túneis para a criança
engatinhar; realizar atividades para explorar o
meio, como subir e descer escadas; estimular
o paladar com diferentes sabores de alimentos; comunicar-se ao máximo, possibilitando
a percepção do outro, levando à socialização; estimular a criança em situações simples, como calçar os sapatos; aperfeiçoar as
noções de espaço e tempo, permitindo que a
criança caminhe sempre que possível; entre
outras situações.

A educação psicomotora da criança
surda depende de um trabalho direcionado
ao campo relacional e afetivo, propondo o desenvolvimento da expressividade da criança.
As brincadeiras que parecem naturais, como
construir e destruir, abrir e fechar, por exemplo, caracteriza uma segurança às crianças
surdas, uma vez que trabalha as situações
inconscientes, as emoções e a afetividade,
permitindo a identificação de personagens da
vida cotidiana na aprendizagem (PALADINO,
2007).
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A educação psicomotora é fundamental
ao desenvolvimento global das crianças surdas,
quando possibilita o autoconhecimento acerca
das dificuldades e capacidades, identificando
as habilidades motoras, comportamentais, representativas e comunicativas, incentivando a
construção da autonomia, sem que ocorram
intervenções na aprendizagem, de modo a limitar o desenvolvimento integral devido à surdez
(PALADINO, 2007).
A deficiência intelectual representa uma
ampla caracterização, dificultando a inclusão de
alunos no ensino regular, devido à amplitude
de especificações e limitações que determinam
esta necessidade especial. Em modos gerais, a
deficiência intelectual determina uma manifestação limitada em relação aos padrões considerados comuns, associando duas ou mais áreas
de habilidades adaptativas, como a comunicação, a socialização, a aprendizagem, entre outros aspectos (CARVALHO; HENNING, 2007).
A psicomotricidade, neste contexto, auxilia
nas funções especiais dos sujeitos com deficiência intelectual, valorizando as potencialidades
e respeitando os limites, proporcionando contato com as relações pessoais por meio de vivências e experiências, direcionando ao autoconhecimento para desenvolvimento do potencial
pessoal. O trabalho depende do envolvimento
de todos no processo, desde família e escola,
até as diferentes situações sociais (CARVALHO
E HENNING, 2007).
A educação psicomotora realiza-se por
meio de atividades lúdicas, trabalho com música e narração de histórias, de modo que o
objetivo seja o desenvolvimento da imagem
corporal, caracterizada pelos ritmos, relações
espaciais e temporais, tratamento da linguagem
e o pensamento. Tais situações possibilitam o
aprimoramento da capacidade cognitiva, melhorando a socialização destas crianças com
deficiências intelectuais, proporcionando desafios terapêuticos aos sujeitos (CARVALHO;
HENNING, 2007).

A estimulação psicomotora ainda pode
ser representada por algumas interações no
desenvolvimento e aprendizagem, como: integração entre a percepção e o movimento;
conscientização corporal para expressão e
sensações; reduzir a inibição; associar a linguagem ao desenvolvimento terapêutico; buscar o equilíbrio corporal (CARVALHO; HENNING, 2007).
A deficiência física está conceituada
como uma alteração completa ou parcial, de
um ou mais segmentos do corpo humano,
refletindo no comprometimento das capacidades físicas, como paralisias corporais e cerebrais, ausência de membros, deformidade
congênitas ou adquiridas, que impedem o desempenho das funções humanas. As lesões
ao Sistema Nervoso também determinam
a deficiência física (HONORA; FRIZANCO,
2008).
A deficiência física ainda pode estar associada a demais problemas, como a visão,
audição e às limitações intelectuais, determinando múltiplas deficiências. As paralisias
cerebrais desenvolvem problemas como a
comunicação e alteração do tônus muscular,
desencadeando dificuldades na avaliação
cognitiva dos sujeitos (HONORA; FRIZANCO,
2008).
A psicomotricidade pode auxiliar em
diferentes contextos que caracterizam a deficiência física, envolvendo a perda e força
muscular, a ausência de sensibilidade nos
membros, à incapacidade de correr e pular,
as dificuldades no desenvolvimento da coordenação motora fina, além de prejudicar a
comunicação oral. A estimulação precoce,
portanto, favorece as relações do sujeito com
o meio, enriquecendo a espontaneidade e exploração (HONORA; FRIZANCO, 2008).
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Segundo as afirmações de Dantas e
Santos (2007), as crianças com lesões cerebrais apresentam maiores dificuldades na
identificação de cores, tamanhos, numerais,
por exemplo. Deste modo, os objetivos educacionais devem estar voltados à mobilidade
e cuidados pessoais, a fim de facilitar a autonomia e segurança da criança.
A educação psicomotora requer um trabalho específico para cada tipo de limitação ou
deficiência física. Dentre os desenvolvimentos
motores, ainda destacam-se a possibilidade
do trabalho com atividades: o deslocamento lateral por meio de danças; alongamentos
para dores e lesões musculares; o desvio de
obstáculos; o aprimoramento motor ao andar,
correr e pular; a dança para promoção da
socialização e fortalecimento muscular; a coordenação motora ao arremessar e pegar objetos parados ou em movimento; o equilíbrio
ao andar sobre linhas desenhadas no chão;
a orientação espaço-temporal por meio de
atividades como colocar objetos em sacos;
a lateralidade com atividades que envolvam
o conhecimento sobre direita e esquerda; os
jogos e brincadeiras para estimular prazer
(DANTAS; SANTOS, 2007).

Portanto, a psicomotricidade auxilia os
sujeitos a desenvolverem-se, em diferentes
situações de deficiências, utilizando o corpo
como meio de prazer e eficiência. As ações
psicomotoras não se caracterizam como treinos, mas devem servir para estimular os aspectos corporais das crianças, possibilitando
a expressão, a manifestação das funções
humanas, além de integrar as capacidades
intelectuais, cognitivas, emocionais e físicas,
direcionando a aquisição da aprendizagem
por meio do aprimoramento das capacidades
psicomotoras.

Honora e Frizanco (2008) ainda destacam a importância da escolha por ambientes
adequados para que o deficiente físico participe ativamente das atividades realizadas, permitindo a segurança e autonomia das crianças, respeitando as habilidades e limitações.
As adequações, segundo os autores, estão
além da implantação de rampas e banheiros
adaptados, cabendo aos espaços escolares a
viabilização da locomoção e a disponibilidade
de ambientes coerentes às necessidades de
cada criança, de modo que as habilidades
sejam potencializadas e as dificuldades respeitadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências motoras precisam ter finalidades, de modo que o professor acompanhe,
oriente e estimule o desenvolvimento psicomotor das crianças, por meio da realização de
diferentes experiências educativas, levando ao desenvolvimento integral. Portanto, a experimentação deve ocorrer às crianças, permitindo a construção de situações de aprendizagem
embasadas em atividades desafiadoras para a infância, que possibilitem a invenção, análise,
descobertas e envolvimento, aprimorando o conhecimento corporal e a motricidade, de modo
que as habilidades humanas sejam aprimoradas em cada etapa dos desenvolvimentos infantis.
Os docentes precisam construir suas atividades nos princípios da psicomotricidade, de
modo que esta seja aproveitada em diferentes momentos da aprendizagem, possibilitando
ao professor um trabalho com o desenvolvimento das capacidades e habilidades dos alunos,
principalmente nos casos das necessidades educacionais especiais.
A educação psicomotora permite contemplar as diversidades das crianças, devido ao
desenvolvimento corporal e motor, proporcionando a aquisição de flexibilidade e sensibilidade.
Sendo assim, a psicomotricidade relacionada ao processo de inclusão, direciona a aprendizagem das crianças, após observação e respeitos aos limites dos alunos, estimulando o
desenvolvimento de competências e habilidades que construam a vivência relacional, corporal, afetiva, de entendimento e compreensão, além de trabalhar a conquista da segurança a
autonomia humanas.
As relações entre corpo, mente e emoções, permite que o professor explore as potencialidades da criança, reconhecendo os domínios e dificuldades na expressão da lateralidade, percepção, coordenação, orientação espacial e temporal, estimulando a concentração e
adequação a diferentes situações e meios.
A educação psicomotora, além de caracterizar-se como uma terapia, deve tratar as especificidades de cada necessidade especial, considerando as particularidades das deficiências,
auxiliando no desenvolvimento das capacidades e habilidades, especialmente nos aspectos
corporais, integrando as necessidades humanas de maneira não fragmentada.
Portanto, a educação psicomotora precisa estar presente em diferentes momentos nas
salas de aula, a fim de que o desenvolvimento seja pleno, principalmente no caso das crianças
deficientes, tornando o processo de aprendizagem mais significativo.
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ARTE-EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Na realização desse Artigo utilizando como proposta metodológica a pesquisa bibliográfica,
buscou-se trazer a importância e a indigência das aulas de Artes na Educação Infantil para o
desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo e motor dos discentes nesta etapa escolar. Aborda
algumas atividades que podem ser desenvolvidas e orientadas pelo professor, que contribuem
para desenvolvimento integral dos alunos, enriquece seu currículo e torna o processo de ensino
aprendizagem mais alegre e prazeroso para todos os participantes, visando uma maior integração
entre os elementos envolvidos no processo educativo, e maior interação das crianças durante
as aulas, para que impactem positivamente nas diferentes etapas do desenvolvimento do aluno,
contribuindo para sua formação integral. Entendendo que o desenvolvimento da criança aufere
a influência do meio em que está inserida, é indispensável um ambiente tranquilo, seguro e
harmonioso para a criança desenvolver-se na sua integralidade.

Palavras-chave: Artes; Educação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, regida por princípios
e objetivos, bem como integrada à organização da Educação Nacional. Tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e
da comunidade.
Infância e Educação Infantil carregam histórias, imagens, ideias, representações, valores, e modificam-se ao longo do tempo, expressando aquilo que a sociedade compreende
em determinado momento histórico por criança, infância, educação, política de infância e
instituição de Educação
Infantil.
No capítulo A importância da Arte da Educação Infantil, será abordado os benefícios
cognitivos, motores e sociais que esta ampla disciplina promove às crianças durante essa
fase do desenvolvimento.
A terminologia arte-educação, é hoje ainda a mais utilizada na comunidade brasileira de
arte-educadores. É considerada Educação moderna em arte aquela que teve vigência entre
arte-educadores de meados do século XIX até os anos 1980. A arte-educação pós-moderna
ou contemporânea ocorre dos anos 1980 até a presente data.
Será abordado no capítulo Evolução da Arte na Educação Brasileira momentos históricos
que contribuíram para que a Arte fosse introduzida nas Leis que regem a Educação no Brasil.
Em Procedimentos Metodológicos a partir de análises de trabalhos científicos que abordam o tema deste trabalho, traz citações de autores que corroboram com a contribuição que
o ensino das artes traz para os educandos.
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AS ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
E SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A construção da concepção de criança
e de infância é histórica, portanto, mudou ao
longo dos tempos e dos lugares. Então, se essas concepções se alteraram, as instituições
de Educação Infantil, os seus significados e
objetivos são construídos socialmente, isto é,
não são naturais. Eles se relacionam com a
sociedade, as ideais e teorias que circulam
nos diferentes momentos da nossa história,
sobre como as crianças pequenas devem ser
educadas e sobre qual é o papel da família,
da escola e do Estado.
A Arte na Educação Infantil é a principal
responsável por auxiliar o desenvolvimento da
expressão corporal e emocional das crianças.
Dessa forma, os professores podem usar diversos meios pedagógicos para aprimorar
ainda mais as habilidades e capacidades artísticas, fazendo com que os alunos consigam
desenvolver a percepção sobre o mundo e
sobre a vida em sociedade.
Segundo Biasoli (1999, p. 90): o conceito de Arte foi objeto de diferentes interpretações: Arte como técnica, como produção
de materiais artísticos. A história da estética e
da arte tem significados diferentes em tempos
diferentes. Arte foi, por muito tempo, concebida como um dom, privilégio de gênios e, dessa forma, não resultante de ações de ensino
e aprendizagem.
Quanto mais a criança consegue expressar seus sentimentos, desejos e emoções
através das artes plásticas, da música e das
brincadeiras, por exemplo, mais condições
ela terá de viver situações de aprendizagem.
As linguagens artísticas podem, muitas
vezes, passar despercebidas e não receberem o devido valor da comunidade escolar
como um todo. Entretanto, elas são uma das
responsáveis por iniciar a formação cultural

e a construção de habilidades sensitivas e
emotivas nas crianças, no que envolve o campo de experiência com traços, sons, cores e
formas, previsto pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC).
Segundo as Orientações Curriculares:
Expectativas de Aprendizagens e Orientações
Didáticas para Educação Infantil, SP, 2007:
A expressividade pressupõe, acima de
tudo, muita pesquisa e experimentação,
e uma grande familiaridade com os materiais e processos que estão implicados
nos diferentes fazeres artísticos. [. . .] Os
processos de criação das crianças têm
absoluta prioridade na atenção dos professores, e não o produto final daqueles
processos. As crianças trabalham a partir de proposições externas (do professor,
por exemplo) e de proposições pessoais.
[. . .] A experiência expressiva não depende de uma busca desenfreada a fazer mais e mais. Tão importante quanto
fazer, é ver, apreciar, fruir. O tempo de
fazer deve ser equilibrado com o tempo
de olhar, pensar, imaginar e conhecer processos de produção. [. . .] Também apresentar e deixar que conheçam novos materiais e diferentes usos e combinações
dos mesmos é motivo de investigação
criadora: uma ideia leva a outra e assim
elas seguem pesquisando e descobrindo efeitos que não lhes foram ensinados
anteriormente (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2007).

A expressão infantil nas artes visuais
acontece em experiências que começam de
forma exploratória, isto é, os pequenos agem
sobre os materiais descobrindo suas possibilidades por meio de: derramar, arranhar, escorrer, borrifar, sobrepor em camadas, raspar,
imprimir, espremer, ver pingar, apertar, cutucar, tocar, mergulhar, pintar.
A arte também colabora fornecendo
conhecimentos necessários para a vida em
sociedade, pois capacita os indivíduos a enxergarem, de forma crítica, as situações e os
elementos que o cercam.
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Por meio de atividades artísticas, as
crianças participam da concepção de uma
ideia, materializando suas interpretações sobre o que foi aprendido, o que ajuda no desenvolvimento do pensamento e na compreensão das diferenças. Conforme KUHLMANN
Jr. (1998, p. 141-142):
A criança dos 4 aos 6 anos, no jardim,
educaria a mão e o olho, desenvolveria
hábitos de asseio, urbanidade, império
sobre si mesma, aguçar o engenho, interpretaria os número e as formas geométricas, inventaria combinações de linhas e
imagens e as representaria com o lápis,
[...] as mãos, órgão mais importantes no
que respeita o trabalho ativo, deveriam
ser forçadas a brincar desde o princípio,
também a desenvolver exercícios manuais
(KUHLMANN, 1998, p. 141-142).

A expressão das emoções é uma parte
inerente para a melhoria da vida social, principalmente na infância, que é a fase na qual
o ser humano começa a tomar conhecimento de suas próprias atitudes. Dessa forma, à
medida que as
crianças compreendem o funcionamento do mundo à sua volta, tornam-se capazes
de vivenciar e interpretar o que sentem por
meio do desenho e da pintura, por exemplo.
Além disso, as expressões e o autocontrole
podem ser mais bem desenvolvidos por meio
da música, da dança e do teatro, por exemplo.
Holm (2007) afirma que “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”.

Os professores devem contribuir para
aflorar cada vez mais o senso criativo das
crianças e a Arte aguça esse processo de
aprendizagem. Afinal, é possível utilizar a imaginação e visualizar o mundo ao redor por
meio do desenvolvimento intelectual e crítico.
Sem contar que, trabalhando o processo de
criação, as crianças demonstram a sua capacidade e o seu talento inato para captar a
realidade de maneira natural.
Antes de escrever, as crianças rabiscam
suas impressões sobre o mundo e sobre as
pessoas ao redor. Nesse sentido, usando lápis de cor, giz de cera, tintas, pincéis, entre
outros materiais para desenhar, são estimulados os movimentos e a coordenação motora
que, mais tarde, auxiliarão na alfabetização.
Ao entender a importância da expressão artística, os professores devem promover, também, atividades lúdicas para aguçar
a sensibilidade da criança, de forma que ela
aprenda a explorar os próprios sentidos. Ao
escutarem uma música, os alunos podem
aprender a identificar os instrumentos presentes na melodia e ampliar o seu repertório, por
exemplo.
Um dos pontos mais benéficos para
a aprendizagem é o reconhecimento de si
mesmo e dos outros. Por meio de algumas
atividades artísticas, os professores podem
perceber se as informações externas estão
sendo absorvidas
pelas crianças e se elas conseguem interpretar os comandos que recebem fomentando uma atitude independente e socializadora.
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Por meio da dança, da música e do teatro, é possível ampliar o autoconhecimento.
Afinal, essas atividades são capazes de fazer
com que crianças explorem o próprio corpo,
descobrindo suas habilidades e limitações,
melhorando a expressão e aprendendo a controlar a linguagem corporal. Além disso, é por
meio dessas formas de expressão artística
que as crianças manifestam sentimentos e
pensamentos que ainda não conseguem verbalizar.
É possível desenvolver o pensamento
crítico e fomentar a reflexão nas crianças,
quando os professores as engajam para observar alguma obra de arte e, em seguida,
pedem que elas compartilhem suas percepções e sensações. Assim, o aluno desenvolve a capacidade de questionar, compreender,
criticar e respeitar as diferentes visões de um
mesmo ponto.
Visando garantir sempre oportunidades
da expressão viva da criança, é preciso considerar que “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).
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 2010,
as propostas pedagógicas das instituições de
Educação Infantil deverão assegurar, entre outras questões, a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva,
linguística, ética, estética e sociocultural da
criança.
A arte na educação infantil favorece a
imersão das crianças em diferentes linguagens e expressões. Ela propicia o desenvolvimento de habilidades gestuais, verbais e
intelectuais, fatores imprescindíveis para a
formação de cidadãos responsáveis e conscientes do seu papel na sociedade.

EVOLUÇÃO DA ARTE NA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
A história da estética e da arte tem significados diferentes em tempos diferentes.
Arte foi, por muito tempo, concebida como
um dom, privilégio de gênios e, dessa forma,
não resultante de ações de ensino e aprendizagem.
Atualmente, Arte é considerada também como um produto cultural que deve estar
acessível a todos: é preciso formar o fruidor
de Arte e incentivar a participação dos sujeitos em atos artísticos, para que vivenciem a
expressividade que lhes é natural, enquanto seres humanos e que pode ser ampliada,
se praticada, como lazer, como liberação de
impulsos, como expressão, como linguagem,
como comunicação.
Em 1816 durante o governo de dom
João VI, chega ao Rio de Janeiro a Missão
Artística Francesa e é criada a Academia Imperial de Belas Artes. Seguindo modelos europeus, é instalado oficialmente o ensino de
Arte nas escolas.
O movimento de Arte-educação surgiu
na Semana de Arte Moderna, de 1922, com
a influência de Dewey. Os princípios de Franz
Cizek, também contribuíram para a formação
do movimento por meio de Anita Malfatti, que
apoiada nas ideias de livre expressão passou
a orientar as classes de arte em São Paulo.
Apesar da efervescência das manifestações da Semana de Arte Moderna, o ensino
segue as tendências da escola tradicional,
que defende a necessidade de copiar modelos para treinar habilidades manuais.
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Na década de 1930, o escritor Mário de
Andrade, professor na Universidade do Rio
de Janeiro, então diretor do Departamento de
Cultura do município de São Paulo, promove
um concurso de desenho para crianças com
tema livre, que ganhador recebe uma quantia,
passou a postular no seu curso de História
da Arte, enfaticamente, a arte infantil como
expressão espontânea e que deveria ser estimulada como tal. Ele desenvolveu programas
semelhantes às classes de Cizek e pesquisou
sobre expressão infantil na Biblioteca de São
Paulo e escreveu artigos em jornais sobre a
temática.
Até o início do século 20, o ensino do
desenho era visto como uma preparação para
o trabalho em fábricas e serviços artesanais.
São valorizados o traço, a repetição e modelos do desenho geométrico.
Sob a influência da Escola Nova, surgiram no Brasil diversas obras que enfatizaram a educação sob aspectos psicológicos
e sociológicos. As ideias de Dewey se propagaram no campo educacional brasileiro por
intermédio de Anísio Teixeira. Ele foi o criador
do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na
Bahia, em 1930, onde havia uma escola-sede
para as atividades formais e uma escola- parque para as atividades de Arte.
Para validar a Arte-educação nos pressupostos da Escola Nova, Teixeira valorizou o
seu aspecto instrumental, não uma instrumentalidade fundada no estético como concebida
por Dewey, mas como instrumento em benefício do conteúdo curricular, que foi importante
para o rompimento com os padrões estéticos
e metodológicos tradicionais, por outro, criou-se uma postura não diretiva, onde tudo em
Arte-educação era permitido em nome da livre expressão.

No início o movimento de Arte-educação organizou-se fora da educação escolar
e a partir de premissas metodológicas fundamentais nas ideias da Escola Nova e da Educação Através da Arte. No Rio de Janeiro, Augusto Rodrigues criou a primeira "Escolinha
de Arte", com a intenção de propor atividades
para o aluno desenvolver a auto expressão e
a prática, uma escola de arte para crianças
e aos poucos, foi se estruturando e difundindo o Movimento Escolinha de Arte (MEA), ao
se identificar com as ideias de Herbert Read,
na Mostra Internacional de Desenhos Infantis,
organizada por Marion Richardson e apresentada por Read, no Rio de Janeiro, iniciando
a divulgação dessa metodologia. Em 1971,
chega a 32 o número de instituições particulares desse tipo no país.
Na efervescência ideológica dos primeiros quatro anos da década de 1960 as experimentações que marcam a sociedade, como o
movimento da bossa nova influencia o ensino
de Arte nas escolas de todo o país. Época
da tendência da livre expressão se expandir
pelas redes de ensino.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 1971, traz que Educação
Artística (que inclui artes plásticas, educação
musical e artes cênicas) passa a fazer parte
do currículo escolar do Ensino Fundamental
e Médio.
Cursos de licenciatura em Arte, são
criados a partir de 1973, com dois anos de
duração e voltados à formação de professores capazes de lecionar música, teatro, artes
visuais, desenho, dança e desenho geométrico.
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Desde 1982 desenvolvendo pesquisas
sobre três ideias (fazer, ler imagens e estudar a história da arte), no final da década
de 1980, Ana Mae Barbosa (1988) adaptou
a proposta do Projeto Discipline Based Art
Education (DBAE) e cria a proposta triangular,
que inova ao colocar obras como referência
para os alunos, denominou de Metodologia
Triangular, (fundamento proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de
Arte, elaborados pela Secretaria de Educação
Fundamental do MEC em 1998), é composto
por três vertentes: o fazer artístico, a leitura da
imagem e a contextualização histórica da arte.
Um programa de Arte-Educação no Museu de Arte Contemporânea da Universidade
de São Paulo (MAC-USP) com a Metodologia
Triangular, foi iniciado em 1989, que aliava
as atividades de ateliês com aulas de história da arte e leituras de obras de arte, com
a intenção de auxiliar no aprendizado visual
dos discentes.
O movimento brasileiro da Arte-Educação concentra-se na educação escolar a
partir de 1990, e passa a articular com longo
processo de debates, conscientização, organização e mobilização por parte dos profissionais da Arte Educação para que a arte
esteja presente na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (1996), e conquistam
que seja introduzido na LDB a Arte como disciplina obrigatória da Educação Básica. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais também
definem que ela é composta de quatro linguagens: artes visuais, dança, música e teatro.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho está baseado na pesquisa
bibliográfica. Após o levantamento e apreciação de trabalhos científicos que debatem e
refletem sobre a Arte-Educação, com o intuito de oferecer embasamento teórico ao trabalho do professor que atua com crianças
desta fase escolar. Esta pesquisa aborda Leis
e orientações que regem a educação como
também algumas citações de teóricos das
áreas de Educação, Psicologia e Neurociências que corroboram sobre os benefícios para
o desenvolvimento cognitivo, de conhecimento do pró, do respeito e interação com o outro
e o meio em que vive. Assim, na formação
das crianças da Educação Infantil, quando implementa-se a disciplina de Artes com seus
elementos dentro do contexto das atividades
lúdicas nesta Etapa da Educação Básica.
Os movimentos da arte Moderna e
Contemporânea coincidem na arte educação, aproximadamente, com a sucessão das
tendências pedagógicas modernistas da Escola Progressista ou Renovada e da Escola
Pós-modernista, Contemporânea ou Construtivista.
As atividades lúdicas auxiliam diretamente no desenvolvimento de sua expressão,
nas relações afetivas com o mundo, com as
pessoas e com os objetos. Segundo Buoro
(2009, p. 10), “a criança não pode compreender a Arte se não a conhece. É tarefa do
Educador sensibilizar a criança para que possa ser um receptor da arte moderna e contemporânea e até um produtor”.
O lúdico está presente na Educação Infantil, em vários momentos, é preciso garantir
um ambiente prazeroso e diversificado que
contribui com o desenvolvimento da criança.
Na p. 28 do Referencial Curricular Nacional
da Educação Infantil (RCNs), 1998, vol. I temos a seguinte orientação:
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O brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências que são
diferenciadas pelo uso do material ou dos
recursos predominantemente implicados.
Essas categorias incluem: o movimento
e as mudanças da percepção resultantes
essencialmente da mobilidade física das
crianças; a relação com os objetos e suas
propriedades físicas assim como a combinação e associação entre eles; a linguagem oral e gestual que oferecem vários
níveis de organização a serem utilizados
para brincar; os conteúdos sociais, como
papéis, situações, valores e atitudes que
se referem à forma como o universo social se constrói; e, finalmente, os limites
definidos pelas regras, constituindo-se em
um recurso fundamental para brincar. Estas categorias de experiências podem ser
agrupadas em três modalidades básicas,
quais sejam, brincar de faz-de-conta ou
com papéis, considerada como atividade
fundamental da qual se originam todas as
outras; brincar com materiais de construção e brincar com regras (RCNs, 1998).

As pedagogias em arte precisam de propostas que desafiem o imaginário infantil, que
busquem os conhecimentos visuais das crianças, explorem a linguagem visual nas formas de
produzir, entender e ler as imagens.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Lei nº 9.394/1996 estabelece em seu artigo 26,
parágrafo 2º que: “A arte é um patrimônio cultural
da humanidade, e todo ser humano tem direito
ao acesso a esse saber”. Mietto afirma que:
Outra grande descoberta das neurociências é que através de atividades prazerosas e desafiadoras o ―disparo‖ entre as
células neurais acontece mais facilmente:
as sinapses se fortalecem e redes neurais
se estabelecem com mais facilidade. Mas
como desencadear isso em sala de aula?
Como o professor pode ajudar nesse fortalecimento neural? Todo ensino desafiador ministrado de forma lúdica tem esse
efeito: aulas dinâmicas, divertidas, ricas
em conteúdo visual e concreto, onde o
aluno não é um mero observador, passivo
e distante, mas sim, participante, questionador e ativo nessa construção do seu
próprio saber (MIETTO).

A área da arte visual é extremamente
ampla e abrange qualquer forma de representação visual, ou seja, cor e forma. As artes
que normalmente lidam com a visão como o
seu meio principal de apreciação costumam
ser chamadas de arte visual, um exemplo é:
pintura, desenho, gravura, fotografia e cinema. Barbosa (2003, p. 4) ressalta que: “Arte
não é apenas básica, mas fundamental na
educação de um país que se desenvolve. Arte
não é enfeite, arte é profissão e é uma forma
diferente da palavra interpretar o mundo, a
realidade, o imaginário e o conteúdo. Como
conteúdo, a arte representa o melhor trabalho
do ser humano”.
A música tem sua contribuição para o
desenvolvimento cognitivo e motor despertando a criatividade. Cada criança ao escutar
uma melodia, interpretada de forma única e
pessoal. Além da forma de internalização, inversamente, a música fornece, também subsídio para externalizar sentimentos, para Martins (2004) “A música está presente em todas
as culturas e pode ser utilizada como fator
determinante nos desenvolvimentos motor,
linguístico e afetivo de todos os indivíduos”.
O desenvolvimento da Memória, Concentração, Ritmo, Discriminação de Timbres,
Sensibilidade, Audiovisual, Consciência Corporal e Espacial acontece durante as aulas
de Arte com as brincadeiras que envolvem
a música, como: Ciranda de Roda com suas
variações de letras e ritmos, pular ou seguir
coreografias, as músicas que acompanham
a rotina do dia a dia (na hora da entrada, do
lanche ou da saída, ou uma música ambiente
lenta na hora do sono),
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As diferentes situações contidas nas brincadeiras que envolvam música fazem a
criança crescer através da procura de soluções e de alternativas. O desempenho
psicomotor da criança enquanto brinca
alcança níveis que só mesmo com a motivação ela consegue. Ao mesmo tempo
favorece a concentração, a atenção, o
engajamento e a imaginação. Como consequência a criança fica mais calma e relaxada e aprende a pensar, estimulando
sua inteligência (GÓES, 2009).

Segundo o Referencial Curricular da
Educação Infantil (RCNs) e dos Parâmetros
Curriculares (PCNs), o professor ao trabalhar
a musicalização deve se apoiar sobre três
eixos significativos para a criança: Apreciar
(corresponde à escuta significativa), Produzir
(é o fazer musical que envolve criação, interpretação e execução) e Contextualizar (são
as informações, os saberes e conhecimentos
referentes ao contexto social, histórico e cultural da obra musical).
Ávila e Silva, citam que o ritmo, exigido
na dança, leva a ordenação do pensamento, e
suas características de organização do tempo
exigem das funções cerebrais maior agilidade
e maior presteza‖ (2003, p.78).

Vygotsky, apud (Kishimoto, 2001), escreve que a imaginação é a primeira possibilidade de ação da criança numa esfera cognitiva que lhe permite ultrapassar a dimensão
perceptiva motora do comportamento."
É necessário citar que um elemento
importante para a construção do imaginário
infantil, o professor não deve se impor ao processo de criação do educando, a intervenção
excessiva dos professores na busca pelo esteticamente correto limita imaginação e criatividade das crianças, o educador tem de ser
o interlocutor do processo de invenção, devendo se libertar ao máximo dos estereótipos,
permitindo que possam inventar, se descobrir,
e movimentar-se, Holm (2007) que afirma:
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,
coparticipando e não controlando.

Quando o teatro é trabalhado nas aulas, as variadas atividades e brincadeiras em
grupo ou individual, têm-se a possibilidade de
ajudar a criança a desenvolver a expressão
verbal e corporal, como também exercitar a
sua capacidade de memória e agilidade mental, contribui com a formação cidadã, da dicção, estimula a memória, a atenção e a concentração, aumenta a autoestima, diminui a
timidez, incita a sociabilidade ao desenvolver
trabalhos em grupo, a consciência corporal
e a coordenação motora, auxilia no controle
das emoções, permite aprender brincando no
mundo da fantasia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os apontamentos desse texto, é possível verificar que a Educação ainda
está em processo de atualização e estudos, já vemos propostas pedagógicas onde a criança
é o centro do currículo, que suas interações com outras crianças, adultos com as práticas
vivenciadas, elas vão ressignificando o mundo, vão se desenvolvendo, conhecendo e aprendendo, essas mudanças ainda geram dúvidas, são muitos os desafios para que as Diretrizes
se transformem em novas práticas.
A intenção da escrita desse Artigo, também foi demonstrar que para as crianças, o
brincar é realmente significante, traz uma predisposição interna de participar do processo de
ensino aprendizagem. Através do lúdico, dos jogos educativos, que ao criar, imaginar e perceber, o discente desenvolve a construção do conhecimento cognitivo, e principalmente, do
sensível, além de ser um meio facilitador para a formação de seres éticos, que conseguem
saber a dimensão do eu e do coletivo.
Conclui-se que as aulas de Arte-Educação, aguçam o desenvolvimento cognitivo, motor,
afetivo e social da criança, motivado por atividades que exacerbam sua criatividade, fomentam
sua curiosidade, estimulam movimentos, a resolução de problemas e a sociabilidade, em um
ambiente favorável e prazeroso, durante todas as fases de desenvolvimento.
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DIVERSIDADE E SENSIBILIDADE NO ENSINO DE ARTE
RESUMO: Este Artigo é resultado de uma Pesquisa sobre “A Diversidade e a Sensibilidade no
Ensino de Arte” cujo objetivo é perceber a importância das diversidade que há nas manifestações
artísticas da Arte enquanto disciplina extrapola os muros escolares, ou seja, temos uma escola
cada vez mais diversa e existe a necessidade para educar para a sensibilidade de ver, maravilharse e encantar-se com o mundo, com as coisas e com as possibilidades que o conhecimento
proporciona para os seres humanos para a construção de uma sociedade mais sensível e
mais humana em que o ser humano é visto na sua totalidade. A presente pesquisa é de cunho
bibliográfico e conta com os aportes teórico metodológicos de Chauí (2003); Coelho (1999);
Duarte Jr. (1991, 2000, 2004); Iavelberg (2003); Le Breton (2003, 2007) entre outros que abordam
a temática proposta. A Arte vai além de uma simples leitura e representação, compete ao ser
humano se sensibilizar em uma Escola em constante transformação em o desafio e aceitar as
mudanças no processo de ensino-aprendizagem de forma que a Escola se torne cada vez mais
diversa, humana, sensível e que prepare os novos cidadãos para os novos paradigmas que a
sociedade contemporânea na imanência da história.

Palavras-chave: Diversidade; Arte; Sensibilidade; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Q

uando se fala em diversidade está implícito no termo tudo que foge à regra de
determinado contexto, sabemos que a arte transgride, mas se pensarmos com
relações as questões étnicas, raciais, religiosas, sexuais, enfim, isso não exige
um aparato técnico e nem uma formação específica para que se desenvolva essa sensibilidade, ou seja, essa construção para o sensível que a arte preconiza.
Se optou em abordar em sala de aula, no currículo como forma de habilitar crianças,
adolescentes, jovens e adultos em ambientes formais e não formais com a formação específica para o professor do ensino de arte com o diferencial que gira em torno da formação do
profissional que irá trabalhar com a diversidade de público e a diversidade de espaços nos
diferentes ambientes.
O ensino de Arte proporciona o conhecimento sobre a sua cultura e sobre a cultura
dos diferentes povos podendo se expressar em relação a tudo isso. Pensando nas diferentes
formas de expressão se aborda pintura, escultura, desenho, fotografia, música, teatro que contribuem para que o aluno possa desenvolver no contexto escolar as diferentes possibilidades.
O professor de arte precisa conhecer e desenvolver o olhar artístico nos alunos para
que a sensibilidades possa estar presente na vida das pessoas com as condições de possibilidade de transformarmos as relações que se estabelecem no cotidiano em que vivemos por
meio do olhar estético em que mudamos ao perceber que é possível mudar por meio da arte.
A cultura da arte transcende além do real estabelecendo vínculos que vão extra salas
de aulas, contribuindo assim com a formação dos futuros profissionais de arte com o desenvolvimento de projetos e oficinas que podem ser vivenciados por todos que desejam uma
formação continuada e diversa nas artes que se dinamiza constantemente.
A Arte questiona, indaga, faz perguntas que não necessariamente precisam ser respondidas, mas também educa o ser humano para a sensibilidade que a vida propõe e que está
para além do mundo inteligível e que a emoção coordenada e faz o mundo ter olhos próprios
de quem interage com a própria vida pelos sentidos em seu próprio existir.
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A DIVERSIDADE DO ENSINO DE ARTE
NA APRENDIZAGEM
Quando se pensa em arte logo nos vem
à mente os lugares consagrados os museus,
os livros de arte, as grandes exposições, as
grandes galerias, os grandes espaços virtuais
hoje em dia, no entanto, se apurarmos o nosso olhar, acerca do mundo em que estamos
inseridos podemos mudar esse conceito de
onde a arte está guardada para o lugar onde
a arte ocupa este lugar e, assim, ampliamos
o olhar para a realidade que nos cerca e para
as coisas que estão à nossa volta.
Sem limites para criar, o ser humano
interfere e transforma no qual está inserido:
carros, casas, ruas, espaços da cidade, espaços do corpo, enfim, o ser humano tem uma
necessidade de mostrar a sua presença no
planeta, por isso ele transforma os espaços.
Segundo Chauí (2003), “o artista é um
ser social que busca exprimir seu modo de
estar no mundo na companhia de outros seres
humanos, reflete sobre a sociedade, volta-se
para ela, para criticá-la, seja para afirmá-la,
seja para superá-la (CHAUÍ, 2003, p. 150).
A importância da Arte na Educação
Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental é de fundamental para o desenvolvimento da criança que está desenvolvendo
as formas de expressar suas ideias, suas
emoções nesse contato que estabelece com
o outro, nesse sentido, a arte tem um papel
de extrema importância para esse desenvolvimento.
O bebê se comunica com o mundo por
meio dos sentidos pelo cheiro, pelo olhar,
pela visão, pela audição e a curiosidade o
desperta para o mundo em querer compreender o que está a sua volta e contato com
vai fazendo com a mãe e com as demais
pessoas que vão compondo seu mundo e
suas relações.

Na Escola de Educação Infantil é muito
bem explorada a questão corpo, dos sentidos
que juntamente com a Escola, a família e a
sociedade vai travando essa expressão e arte
vem como possibilidade de desenvolver essa
ligação com o mundo por meio de suas várias
linguagens que possibilita aos seres humanos
essa experiência de vivenciar o mundo de
uma forma singular.
Nessa fase inicial da fala a criança vai
se comunicando e dizendo o que quer e o que
deseja e a arte trabalha a expressão, ou seja,
organiza essas vontades e essas emoções
em se expressar de várias formas e meios não
só pela linguagem verbal, mas pela imaginação, pela percepção, ato criativo, imitações,
tocando, experimentações, manipulações de
objetos e a arte tem um papel de fundamental
importância no desenvolvimento corporal da
criança na educação dos sentidos. Segundo
Iavelberg (2003), cabe ao professor,
Fazer a mediação entre o público e a
obra de arte é ensinar arte, apresentar
objetos artísticos específicos e também
educar com arte. Do ponto de vista da
didática da arte, o educador cria ao fazer
a mediação das obras e, nesse sentido,
vive momentos análogos aos do artista
em seu espaço de trabalho (IAVELBERG,
2003, p. 77).

Por outro lado, sabemos que a mediação da aquisição de conhecimento está nas
mãos dos professores de arte que na escola
tem um papel de extrema importância no desenvolvimento cognitivo da criança, sobretudo no processo de aprendizagem, por meio
das atividades de coordenação motora, nas
socializações de relacionamento interpessoal,
mas para além da percepção tem a organização dos materiais.
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É de extrema importância olhar ao que
acontece em seu entorno, reparando, observando mais de forma mais detalhada nas formas como as coisas se dão no cotidiano e
nas relações que se estabelecem e como o
mundo se apresenta dando subsídios para
que a criança tenha materiais sonoros, objetos, enfim do seu cotidiano para que inicie
a organização para que se adquira um certo
significado para ela dentro do seu espaço de
convivência em que a alteridade é possível.
A importância da arte para o processo
de ensino-aprendizagem se dá pela mediação
do professor de pedagogia com as crianças
em sua regência no aprendizado que as crianças vão fazendo nas séries iniciais e vê a sua
importância para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional, social, interacional da
criança.
Por outro lado, é preciso ter a consciência de que nenhuma formação dá conta de
tudo, ou seja, o pedagogo que se interessa
mais pela arte vai atuar na Educação Infantil e
nas séries iniciais que quanto mais aprender
sobre arte melhor porque o estamos acostumados a ver é a questão da apropriação da
arte como um meio para outra coisa e não a
arte em si.
Segundo Kujawski (1988), a diversidade presente em nossa cultura vai além-mar
e supera os preconceitos e as ideias retrógradas acerca de nosso povo e nossa cultura que compõem o cenário do tecido social
brasileiro:
[...] o Brasil é muito mais antigo e muito mais do que o futebol, o carnaval e a
mulata. O Brasil é, em primeiro lugar, a
vitalidade criadora do barroco (dos quais
o carnaval e o futebol são aspectos particulares). O Brasil é o século XVII baiano,
o século XVIII mineiro e o século XIX fluminense, dividido entre a corte e a vida nas
fazendas patriarcais. O Brasil é aquela
forma de sociabilidade convergente, ensaiada na aliança entre a casa-grande e a
senzala, na aproximação não conflituosa

entre os extremos. O Brasil foi um império,
o que não é dizer pouco, pois graças a
essa singularidade manteve-se coeso e
indiviso até hoje. O Brasil é seus grandes escritores e artistas — os poetas românticos, Machado de Assis, Euclides da
Cunha, Gilberto Freyre, Guimarães Rosa,
Carlos Drummond de Andrade; os pintores da belle époque que hoje só os marchands de quadros parecem conhecer,
um Almeida Júnior, um Clodomiro Amazonas, um Benedito Calixto, para não falar
nos modernos Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Guignard, Pancetti ou Ismael Nery. E essa reserva de genialidade
que daria para consumo não só do nosso
país, como de todo o continente, um dos
maiores compositores de todos os tempos, mestre Villa-Lobos. O Brasil natural
é uma fauna e uma flora desconcertantes
de riqueza, e ainda em grande parte por
classificar. O Brasil é também sua misteriosa realidade sertaneja, e uma realidade
caipira envergonhada de si mesma, como
se não encerrasse vislumbres preciosos
de sabedoria da vida e de lição de coisas
(KUJAWSKI, 1988, pp. 206-207).

A dimensão da arte tem muito conhecimento e há muito a ser ensinado e quanto
mais consciência do professor a respeito disso melhor será o aprendizado melhor será
o trabalho que desenvolverá junto aos seus
alunos de forma criativa, criadora e libertadora com intervenção melhor e direcionada
da própria diversidade que arte proporciona
para não haver o esvaziamento do conteúdo
de arte no processo de ensino-aprendizagem.
Por trás dos recursos se pode trabalhar
vários conteúdos que sejam significativos e
que possam auxiliar para que a criança tenha clareza e que permitam uma intervenção
melhor do professor pedagogo de forma mais
consciente e mais direcionado de forma que
as linguagens uma das que mais são trabalhadas são as artes visuais e que a Lei de Nº
13.278 referenda as quatro linguagens dentro
do conteúdo da arte precisam estar contempladas que são: música, artes visuais, dança
e teatro (BRASIL, 2016).
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Me parece que na Escola existe na prática é as Artes Visuais até pela formação dos
professores e pelo traço sociocultural e a forma como isso foi se constituindo na educação
brasileira, após música em segundo lugar, as
artes cênicas, o teatro e a dança é a preterida
nesse sentido por questões diversas como
formação dos professores, conhecimento e
até por conta da infraestrutura que é mais
fácil dar desenho o que não interfere porque
música, dança, teatro envolve toda uma outra
questão de movimento e concepção de escola, de organização escolar e de aprendizagem. Para Iavelberg (2003):
O papel dos professores é importante
para que os alunos aprendam a fazer arte
e a gostar dela ao longo da vida. Tal gosto
por aprender nasce também da qualidade
da mediação que os professores realizam
entre os aprendizes e a arte. Tal ação envolve aspectos cognitivos e afetivos que
passam pela relação professor/aluno e
aluno/aluno, estendendo-se a todos os tipos de relações que se articulam no ambiente escolar (IAVELBERG, 2003, p. 10).

Me parece que é de extrema importância ressaltar a presença da literatura que está
presente, mas nas aulas de Língua Portuguesa separada da área artística que é questão
da formação do Ensino Superior que fragmentado, ou seja, quem é de Arte não aborda
quem é da Literatura e quem é da Literatura
não aborda quem é de Arte e isso na Escola é
reproduzido. Não nos damos conta que a Literatura aparece como exigência, mas de forma
analítica, de textos, geralmente podendo ser
explorado de forma mais integrada.
A criança utiliza arte de forma integrada
nas suas brincadeiras e nas suas interações,
então, a arte está muito presente no universo
infantil. A música e a dança estão muito interligadas por meio das brincadeiras de roda,
das brincadeiras de mão que cada vez vemos
menos devido a interferência dos meios de
comunicação digitais que permeiam nossas
relações com inserções práticas com jogos

interacionais aproveitando o universo infantil
para trabalhar determinados conteúdos.
A tríade da produção, da fruição e da
reflexão que tem sua limitação por causa da
fase que a criança está passando no segmento da Educação Infantil ou das séries iniciais
do Ensino Fundamental, mas esses são os
três grandes quesitos que norteiam o ensino
da arte e que recebem outros nomes, mas
que o nível de aprofundamento é que muda
de acordo com o próprio desenvolvimento.
A fruição envolve as questões de aprendizagem e do perceber as manifestações artísticas, perceber a arte, perceber o mundo à
sua volta de uma forma que possa compreender de que forma é organizado em relação
a visualidade, a corporeidade, a sonoridade
de forma interativa.
A criança começa com a experimentação dos materiais, por exemplo o bater de
palmas, ou seja, o combinar formas, sons,
movimentos, está experimentando os materiais da arte, então começa a manipular esses
materiais que vê em outros lugares que vê
nos próprios exemplos dados e fornecidos
pelo professor que pode ser o pedagogo ou o
de Arte, mas que se inicia esse processo pela
imitação, mas que logo evolui para a criação.
Segundo Martins (2005),
[...] ‘mediar é estar entre’. Um estar, contudo, que não é passivo nem fixo, mas ativo, flexível, propositor. Um estar entre que
não é entre dois, como uma ponte entre a
obra e o leitor. Entre aquele que produz e
aquele que lê, entre o que sabe e o que
não sabe. [...] Um “estar entre” atento e
observador, no olhar e na escuta, para
gerar questões que apenas têm sentido
se provocam a reflexão, a conversação, a
troca entre parceiros. Um estar entre que
precisa cada vez mais ser apurado. Por
isso continuamos como um grupo sedentário (MARTINS, p. 54).

30 - Abril/2021 - Educar FCE

127

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

O criar está pensado no aspecto pedagógico no sentido de cada um criar dentro de
sua capacidade, por meio de seu repertório,
de sua bagagem que na criança as coisas
mínimas já são o começo de uma potencialidade que se desenvolverá ao longo do tempo
com o acompanhamento teórico e cognitivo
adequado para cada etapa do seu desenvolvimento.
A reflexão e a contextualização possibilita a compreensão do entendimento acerca da arte com o aprofundamento de uma
técnica que exige uma trajetória maior e do
nível de cognição que os alunos estão, isso
dá suporte, mas o que está na base é o fazer
e isso as crianças têm disposição e energia
de sobra para fazer, criar, recriar, reinventar,
produzir e, por fim, compreender o que foi
feito que amplia o seu próprio repertório que
é fundamental no processo de aprendizagem
na diversificação da arte.
Portanto, é preciso considerar o contexto onde o aprendizado se concretiza, ou
seja, ou chão da escola onde as relações se
dão e a aprendizagem acontece não pode
ser deixado de lado, caso isso aconteça se
corre o risco de pôr xeque todo o processo
de ensino e das descobertas que a própria
arte proporciona na vida das crianças no seu
aprendizado.
O papel do professor é de fundamental
importância nesse processo que do despertar
para as descobertas que a criança vai fazendo a partir da diversidade que a arte proporciona para que o seu repertório seja ampliado
por meio da música, das artes visuais, do teatro, da dança, do desenho, da escultura, da
observação atenta da natureza, da interação
das crianças com a natureza de forma dirigida sendo observada pelo professor, enfim,
existem muitos recursos que possibilitam o
enriquecimento e o aprofundamento na aquisição do conhecimento. Para Bondía Larrosa
(2002),

A experiência é o que nos passa, o que
nos acontece, o que nos toca. Não o que
se passa, não o que acontece, ou o que
se toca. A cada dia se passam muitas
coisas, porém, ao mesmo tempo, quase
nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o
que se passa está organizado para que
nada nos aconteça. Walter Benjamin, em
um texto célebre, já observava a pobreza
de experiências que caracteriza o nosso
mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais
rara (BONDÍA LARROSA, 2002, p. 21).

Por outro lado, penso que a Arte educa
os sentidos que leva em conta o fazer ativo,
ou seja a produção, mas não só como um
desenvolvimento cognitivo, no entanto, não se
pode ignorar o aspecto prático de experienciar
e pensar sobre aquilo que se experimenta, se
experiência e isso é permeado pela educação
do sensível que possibilita uma infinidade de
possibilidades aos seres humanos que podem por meio do mundo inteligível conhecer,
mas que a educação, a sensibilidade e a arte
irão proporcionar infinitas possibilidades do
ser humano ser e estar no mundo.

EDUCAÇÃO, SENSIBILIDADE E ARTE
A Educação sensível ou a educação da
sensibilidade que para a sua compreensão
necessita da explanação de alguns conceitos
gerais para o entendimento.
Tudo se origina da palavra grega “aisthesis” que significa sentir o mundo, mas esse
sentir o mundo não era meramente a sensação, ou seja, no ato de sentir o mundo já se
dá um sentido para o próprio mundo, lhe atribuímos um significado. É sentir com sentido,
com significação, por exemplo, o corpo do
ser humano dá significação para o mundo por
meio das suas significações que vai sentindo.
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Contemporâneo de Kant, no século
XVIII, o filósofo Alexandre Baumgarten se utilizou dessa palavra “aisthesis” para criar a
palavra “estética” que deriva de “aisthesis”
como sendo uma área do conhecimento obtida através dos sentidos (conhecimento sensível). Portanto, a estética é a filosofia, a ciência ou o pensamento da capacidade humana
para o sensível, da capacidade humana de
dar sentido ao mundo através dos sentidos.
Existem duas formas de conhecimento
do mundo, uma é por meio do saber sensível, ou seja, é esse saber primeiro que tem
das coisas a partir dos nossos órgãos, dos
nossos sentidos que temos sobre o mundo.
O outro, que nos tornou humanos é o
conhecimento inteligível que é aquele que
construímos com o intelecto, com a inteligência, conhecimento inteligível é todo aquele
que é baseado nas palavras em primeiro lugar, nós representamos o mundo e podemos
pensar o mundo, esse é o conhecimento inteligível (DUARTE JR., 2004).
Na verdade, o jogo do conhecimento
humano, o jogo da vida humana é uma articulação entre o saber sensível e o conhecimento inteligível, o saber sensível possibilita
ao ser humano saborear o mundo por meio
dos sentidos e temos com isso a construção
de um saber sensível.
O saber sensível é educado, é desenvolvido. Quando se aprende a dirigir, por
exemplo, se está fazendo o treino do saber
sensível vai sendo incorporado em nossas
ações corporais vai se desenvolvendo em
nossas ações que vão sendo estabelecidas
e vão norteando nossas relações que vamos
concretizando com as pessoas que convivemos, trabalhamos e tecemos nossas vidas.

O que se percebe que há hoje uma ânsia em aprender a ler e a escrever e a aprender códigos às vezes simbólicos, abstratos
deixando etapas do fazer, do experimentar
corporal, essa ansiedade por conta da própria
sociedade em querer respostas diretas e rápidas para não perder tempo em um processo
que depende da maturação do desenvolvimento humano que tem outro ritmo.
O fazer corporal deveria estar em todas
as áreas do conhecimento, mas na arte está
muito presente e de forma intensa devido a
diversidade que a própria arte proporciona
até mesmo na habilidade de escrever, de ler,
de estar e se portar no grupo, na família, na
escola, no mundo, na sociedade.
Duarte Jr. (2004), afirma que na educação sensível o ser humano precisa maravilhar-se com mundo e que isso se perde com
a escola e com a sociedade e que precisa
ser resgatado.
O ser humano em determinado momento da vida precisa se reconhecer e reconhecer as potencialidades do seu corpo, da sua
expressão e para isso é fundamental o entendimento da experiência estética como fundamento para o desenvolvimento humano, uma
vez que a estética envolve o lado sensível
por meio da experiência de viver um banho
de chuva, a brincadeira de roda, a dança de
uma música, a história contada em um teatro, a observação de um obra de arte, ouvir
uma música e depois cantar juntar junto e
viver algo inexplicável a partir da experiência
vivenciada, uma vez que se torna algo inexplicável por mais que o discurso tente dar conta
daquilo que se viveu.
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Portanto, esse aspecto é fundamental
para a aprendizagem propiciar o encantamento e a vontade de vivenciar e de querer saber
mais sobre o desconhecido que entramos na
fruição, no entendimento e, também no cognitivo em que o simbolizar, o dar sentido, o
ressignificar é fundamental e isso é uma tarefa em que a Escola deve se preocupar e a
experiência estética proporciona isso na diversidade que a arte proporciona ao ser humano
que está disposto a se superar e a se tornar
sensível diante de um mundo caótico e fragmentado mas que tudo dependerá de como
olhamos e como experimentamos aquilo que
vivemos nas relações que estabelecemos diariamente.
Segundo Duarte Jr. (2004), a ideia de
civilização foi construída em cima do conhecimento inteligível – todo o desenvolvimento
da civilização, da filosofia, ciência, arte tudo
isso foi de uma certa maneira desenvolvido
por meio de uma hipertrofia do conhecimento
inteligível.
A modernidade como um período histórico vai proporcionar a separação dos conhecimentos que iniciam o processo de separação e a se firmar como produtos da mente
humana. Temos o surgimento da ciência que
se separa da Filosofia, a arte vai se tornando
um campo autônomo do conhecimento e assim vai sendo construído o mundo moderno
basicamente sobre o conhecimento inteligível,
ou seja, a ideia de que a razão, o conhecimento inteligível irá libertar o ser humano e
isso é experimentado no movimento Iluminista
e é o que vem regendo durante séculos até
chegar nos dias atuais.

Temos o discurso de que a razão nos
libertará e que de hora em hora tudo melhora,
essa foi a utopia que motivou todo o século
XIX – considerado o século da ciência, o século da tecnologia, máquina a vapor, telégrafo
e assim por diante. Se tem a ideia de que a
tecnologia, a ciência, a razão humana libertará o ser humano foi sendo alimentada e perpassou durante os séculos da modernidade.
O valor da razão fez com que se descuidasse do valor sensível que o ser humano
possui e que precisa ser resgatado em seu
cotidiano existencial, todas as escolas, toda
a educação formal foi feita no sentido de se
educar o sentimento inteligível, ou seja, se
educar o intelecto, se educar a razão.
O saber sensível sempre foi deixado de
lado na educação formal. Quando se aborda
a questão da educação sensível está se referindo a educação do corpo uma vez que,
o corpo é o primeiro que acessa a realidade
e dá um sentido para essa realidade e que
depois o pensamento transforma em signos
e símbolos, partindo desse pressuposto se
tem a certeza de que a educação sensível é
fundamentalmente a educação do corpo.
Aqui não se está se referindo ao movimento corporal, ao movimento que a educação física proporciona ao corpo, mas sim, ao
movimento da educação sensível que desenvolve os cinco sentidos e outros sentidos que
os filósofos, os psicólogos, os neurocientistas
estão descobrindo em estudos recentes.
Para Duarte Jr. (2004), de uma certa
maneira o próprio corpo do ser humano foi
colocado de lado nas escolas, na educação e
foi sendo desprezado enquanto conhecimento, enquanto fonte do saber, mas paradoxalmente contrário a isso que estamos refletindo
a contemporaneidade se vê um certo culto ao
corpo colocado em um primeiro plano. Será
que descuidamos da educação sensível? Maffesoli (1998) pontua que,
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cabe lembrar que ater-se à vivência, à
experiência sensível, não é comprazer-se
numa qualquer delectatio nescire, ou negação do saber, como é costume crer,
por demais frequentemente, da parte daqueles que não estão à vontade senão
dentro dos sistemas e conceitos desencarnados. Muito pelo contrário, trata-se de
enriquecer o saber, de mostrar que um
conhecimento digno deste nome só pode
estar organicamente ligado ao objeto que
é o seu. É recusar a separação, o famoso
“corte epistemológico” que supostamente marcava a qualidade científica de uma
reflexão. É, por fim, reconhecer que, assim como a paixão está em ação na vida
social, também tem seu lugar na análise
que pretende compreender esta última.
Em suma, é pôr em ação uma forma de
empatia, e abandonar a sobranceria visão
impositiva e a arrogante superioridade
que são, conscientemente ou não, apanágio da intelligentsia (MAFFESOLI, 1988,
p. 176).

O corpo que volta ao primeiro plano
hoje e o que vemos nas Academias é um
corpo que é visto como máquina em uma
engrenagem dentro de um sistema, ou seja,
é um corpo em evidência como um corpo
espetacular, sarado, bombado, bombado,
tanquinho, sequinho, com falsa barriga, quer
dizer que uma das desocupações presentes
na mídia na sociedade contemporânea é a
construção de um corpo espetacular que é
aquele corpo produzido industrialmente com
padrões alheios a vida humana, ou seja, é
aquele corpo construído com silicone, com todos os energéticos, anabolizantes e bombas
necessários para ficar sarado, sarada e tudo
mais que a sociedade do espetáculo exige e
espera de um corpo que está na produção
industrialmente.
Duarte Jr. (2004), em sua tese de doutorado propõe uma educação sensível que
vai contra todo esse movimento do culto ao
corpo, do corpo espetacular, desse corpo que
é produzido como se fosse em uma antiga
linha de produção e isso é totalmente o opos-

to da educação sensível que está presente
na arte e sua diversidade e se concretiza na
estética e na forma de ver e estar no mundo
contemporâneo.
Le Breton (2003), filósofo e sociólogo
francês trabalha basicamente com a questão do corpo na modernidade, em sua obra
“Adeus ao Corpo” ele faz uma dura crítica à
sociedade contemporânea e das várias ciências de como elas veem o corpo na contemporaneidade.
Le Breton (2007), defende que na contemporaneidade temos uma busca pela perfeição, ou seja, o corpo servindo de espetáculo para ser visto, admirado, cultuado de um
lado e, do outro, temos a crise e epidemia
de obesidade que afeta milhões de pessoas
no mundo em que vivemos, ou seja o corpo
largado e aí temos as duas faces da mesma
moeda: o corpo e o sensível.
O que precisa ficar claro é que o corpo
do ser humano é também produto da publicidade, ou seja, o tempo todo a televisão, os
jornais, a mídia anunciam que tal produto facilita a vida do ser humano e que não precisa
ter trabalho, isto é, pode estar sentado assistindo televisão enquanto a máquina trabalha
pelo ser humano, isso significa dizer que toda
publicidade contemporânea é baseada, está
calcada no fato do ser humano não se movimentar, em ficar passivo, parado enquanto
as coisas vão acontecendo pelo produto ou
pela máquina que realiza o trabalho que uma
vez era humano.
Vivemos e presenciamos uma contemporaneidade enormemente deseducadora
dos sentidos em nome de uma vida mais tecnológica, mais nova, com muitas novidades
para se viver mais e melhor. A grande questão
que se coloca é: em que medida a tecnologia pode nos desumanizar a não melhorar a
nossa vida e as relações que estabelecemos
em nosso cotidiano?
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Portanto, a sensibilidade que a arte proporciona aos seres humanos está ligada à
nossa moradia, ao nosso passeio, o nosso
andar pela cidade, com o que a gente come,
o que a gente respira, está ligado ao nosso
trabalho de certa maneira são sintomas dessa
sensibilidade que o ser humano desenvolve e
que vai e está para além da razão chegando
a um estado em que a estética é capaz de
produzir as sensações de sensibilidade no
ser humano diante dos fatos, das coisas, da
vida que pulsa.
Sennett (2009), nos remete às transformações materiais que se dão na relação do
homem ao transformar a natureza e ao dominar a vida que proporcionam transformação
em sua consciência diante o seu existir:
A metamorfose que mais desafia o fabricante a manter conscientemente a forma
será talvez a "mudança de domínio". Esta
expressão – de minha lavra – remete à
maneira como determinada ferramenta,
utilizada inicialmente para certa finalidade, pode ser aplicada em outra tarefa, ou
como o princípio que orienta uma prática pode ser aplicado a outra atividade
completamente diferente. As formas-tipo
desenvolvem-se por assim dizer no interior de um país; as mudanças de domínio atravessam as fronteiras (SENNETT,
2009, p. 146).

O autor discute como que o ser humano
precisa se dedicar para ficar bom em alguma
coisa é preciso muito esforço, muito trabalho
e isso é exaustivo, desgastante, exigente, mas
é isso que faz com que o ser humano eduque
o seu corpo e eduque sua sensibilidade.
A educação do sensível vem e se apresenta com a proposta de que o ser humano
eduque o sensível por meio dos sentidos e
isso não tem a ver só com a arte, a arte-educação ou a educação através da arte, essa
me parece ser apenas uma das dimensões
da educação do sensível.

car os sentidos fazendo uma conexão com o
pensamento inteligível, uma vez que se todo
conhecimento começa no corpo e termina
no cérebro e volta pro corpo que volta pro
cérebro, o corpo, nesse sentido, precisa ser
visto como uma fonte de preocupação para
a educação seja a educação formal ou não
formal (LYOTARD, 1986).
O ser humano tem a necessidade da
mediação, educar-se para a sensibilidade que
a arte proporciona vai além da arte e pode
transformar, libertar e possibilitar novas formas de aquisição de conhecimento de apreciação de relações humanas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como
aporte teórico o pensamento e os resultados
de pesquisas de autores consagrados que
refletem sobre a temática proposta no sentido de dar respostas para alguns problemas
que surgem com os alunos no processo de
aprendizagem educando-os para viver em
uma escola diversa com educação para o
saber sensível.
A presente pesquisa partir dos aportes
teóricos os estudos de Miranda (2008), Moreira (1995), Freire (2005), Kishimoto (1996),
Gadotti, Padilha & Cabezudo (2004), Freire &
Macedo (1990), Mattos & Neira (2000, e outros que abordaram a temática objeto de nossa análise em discussão no presente artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, documentários, obras e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir
para uma maior compreensão acerca da inclusão no processo de ensino-aprendizagem
abordada na presente pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cotidiano escolar nos chama a atenção para termos sensibilidade de nos desacomodar, saímos de nós mesmos e nos encontramos com nossos alunos que nos tocam e quando
tocamos nossos alunos, deixamos nossas digitais para sempre em suas vidas.
O preconceito, a estranheza, a curiosidade, a falta de manejo, a falta de sensibilidade e
a falta de recursos nos fazem muitas vezes desanimar e muitas vezes temos dificuldades em
ver a riqueza que há na diversidade humana que se estão diante de nós em nossa regência
em sala de aula e que precisam ser educadas para a sensibilidade em um mundo onde a
insensibilidade e a técnica predominam.
O ser humano precisa do cognitivo, mas precisa da vivência prática, do experimentar,
do experienciar, do vivenciar tentando entender com essa paixão, com esse maravilhar-se um
mundo em constante transformação.
Nossos alunos precisam ser acolhidos, inseridos no ambiente e no contexto escolar. A
convivência se dá no coletivo, mas é nas relações que estabelecemos com nossos alunos
que o conhecimento é adquirido. Muitas vezes a forma como tocamos nossos alunos será a
forma deles verem a vida e estarem no mundo.
Para se atingir a diversidade da arte em nossa prática docente exige um trabalho coletivo, as práticas pedagógicas inseridas e engajadas no contexto onde o aprendizado acontece
com a valorização do ser humano, a subjetividade humana e a coletividade no sentido de
entender porque o outro é diferente e é ativo no processo de construção do conhecimento e
do fazer artístico e não só os aspectos cognitivos, a imitação, a técnica.
É preciso trabalhar a humanização, o conhecimento próprio, o conhecimento do mundo,
o conhecimento do outro, uma vez que o ser humano ao se expressar melhor suas ideias,
emoções isso pressupõem a compreensão do porque o outro ser diferente de mim e o que
é possível de diálogo com respeito à diversidade que se torna a riqueza que há em cada
humano ser.
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A AVALIAÇÃO NA PRÁTICA ESCOLAR: ASSUMINDO A
RELEVÂNCIA DA COMUNICAÇÃO EFETIVA
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo a compreensão da concepção avaliativa e da comunicação
efetiva no processo de ensino-aprendizagem no contexto escolar, tendo como elemento integrador
na relação professor e aluno. Esta abordagem de avaliação e a comunicação se dará como forma
de verificação de objetivos. A educação busca um desenvolvimento social, gerando melhorias
em todos os sistemas organizacionais da sociedade. Portanto, é fundamental que se considere
os interesses e as motivações dos alunos e que se garanta a aprendizagem essencial para a
formação de cidadãos autônomos, críticos e participantes, capazes de atuar com competência,
dignidade e responsabilidade na sociedade onde vivem, sendo capazes de se comunicar e atuar
como cidadãos.

Palavras-chave: Comunicação; Avaliação Escolar; Ensino-Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

concepção avaliativa se destaca não só pelo controle das mudanças de comportamento evidenciadas pelo aluno durante o processo de aprendizagem, mas também como recurso de medidas compreendendo objetivos educacionais, métodos,
conteúdos, currículo de programas e das habilidades do professor em promover contextos de
avaliação (SILVA, 2006).
A concepção avaliativa no âmbito escolar deverá medir não somente a política educacional como também o aprimoramento da qualidade do ensino, pois como enfatiza Silva
(2006), o processo ensino-aprendizagem é diretamente interferido afetando a compreensão
e a operacionalidade.
De acordo com Ludke e Mediano (1992, p.13, apud Pinto, 1994), “a avaliação representa um dos pontos vitais de alcance de uma prática pedagógica competente e muito pouco
conhecemos acerca desse processo que acontece na escola”.
Pinto (1994, p.5) ainda afirma que, “um estudo mais detalhado desta prática pode ser
uma contribuição à compreensão do processo de avaliação para que possam ser realizadas
mudanças dentro da escola”.
A organização das políticas educacionais relativas à melhoria da qualidade de ensino
devem ser prioridades principalmente nos anos iniciais visando uma adequação dos processos educacionais públicos com uma qualidade superior ao apresentado no momento.
As políticas educacionais, para os educadores criam desafios de avaliação se consideramos que a competência tecnológica constitui o novo equipamento básico da educação e
tem um impacto para os estudantes sobre a qualidade da educação, o acesso a empregos,
a educação continuada, a informação de um modo amplo e à aprendizagem sobre questões
críticas que afetam suas vidas (PINO, 2013).
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar a comunicação eficiente e competente do docente na avaliação escolar. Para isso será realizada uma pesquisa bibliográfica
sobre a abordagem comunicativa, educação e avaliação escolar destacando formas de uma
melhor comunicação entre o professor e/ou aluno e consequentemente uma comprovação
dos resultados avaliativos.
Refletir não pode ser confundido com o ato de pensar, pois a reflexão é bem mais que
isso. Acontece de uma forma individual (subjetiva) a fim de buscar uma resposta ao problema
de uma forma geral (objetiva), (SAVIANI, 2000, p.79).
Não se pode admitir na prática docente um caráter disciplinador, como cita Freitas
(1995): A avaliação não se restringe a instrumentos de medição, mas acaba sendo configurada como instrumento de controle disciplinar, de aferição de atitudes e valores dos alunos
(1995, p.63).
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Vasconcelos (1998), se refere ao processo avaliativo em sentido amplo: A Avaliação
deve ser um processo abrangente da existência humana, que implica uma reflexão crítica
sobre a prática no sentido de captar seus avanços e possibilitar uma tomada de decisões,
acompanhando a pessoa em seu processo de crescimento (p.43). Segundo Roldão (2005),
O controlo sobre os professores, pode ater-se mais a verificação do cumprimento rigoroso de
normativos, por cujo contributo para a eficácia do que se ensina e do que se aprende nunca ninguém pergunta, ou na falaciosa publicitação de bons e maus resultados em abstrato – os rankings cegos –, desencarnados das circunstâncias, dos contextos, e do rigor do exercício do ensino
pelos professores que, essas sim, devem ser objeto de avaliação e controlo rigoroso. [...] Nunca
ou muito raramente se centrou na verificação/ fundamentação da qualidade da ação de ensino
em si mesma, da adequação do agir dos docentes face aos seus alunos, nem no conhecimento
profissional por eles manifestado ou invocado como base dos resultados da sua ação (ROLDÃO,
2005, p. 43).
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A AVALIAÇÃO NA PRÁTICA ESCOLAR:
ASSUMINDO A RELEVÂNCIA DA
COMUNICAÇÃO EFETIVA
A avaliação é a verificação de resultados, por isso, às vezes, pensamos na avaliação como um ponto final do processo de
ensino-aprendizagem. Muito embora seja colocada no final, também é parte do próprio
processo, e pode haver, ou deveria haver pontos finais intermediários ao longo do processo
(MORALES, 1999).
De acordo com Luckesi (1990, p. 100),
“a avaliação da aprendizagem escolar adquire sentido na medida em que se articula com
o projeto pedagógico e com seu consequente plano de ensino”. O projeto pedagógico
representa um desafio em busca de novos
caminhos, rumos à escola, instituição compromissada com a educação, realizando uma
ação intencional, sistemática, de acordo com
princípios filosóficos, epistemológicos e pedagógicos (VEIGA, 2001).
Assim, com o intuito de resolver o
problema da comunicação e da falta de entendimento do aluno em suas avaliações, o
professor deve levar em conta os objetivos e
metodologias propostas durante o processo
de ensino aprendizagem.
Podemos ainda avaliar o professor
como forma de resultados entregues para que
os alunos expressem sua opinião a respeito
das suas aulas (AMORIM,1998). Neste contexto, a comunicação do professor traz uma
vasta gama de situações, incluindo habilidades de se falar em público, debater, discorrer,
escutar e aconselhar. É possível ainda a realização de avaliações anônimas, sendo que
estas podem ser mais sinceras, mas pode
-se ainda pedir a identificação aos elogios ou
críticas tornando-se desta forma uma relação
mais honesta e sincera.
Estas situações são de extrema importância para que se possa atingir os objetivos
e a comunicação efetiva através de uma compreensão adequada. No presente momento,

a comunicação tem acontecido por meio de
mídias e redes sociais como programas que
geram uma falsa comunicação e proximidade
do sujeito e interlocutor (OLIVEIRA, 2010).
A comunicação efetiva não é realizada
devido à ineficácia comunicativa e essa tal incompatibilidade resulta de um excesso ou saturação de comunicação a um só nível entre
membros de um mesmo grupo ou classe (por
exemplo: comunicação verbal, literária, entre
os intelectuais), como consequente automatização de significados, cujo primeiro risco é
a formação de slogan totêmico (PIGNATARI,
1998).
Através do avanço tecnológico a aprendizagem tem sofrido modificações em seu processo e embora esteja sendo estudado, estas
mídias e tecnologias trazem inúmeras alterações no âmbito de trabalho, lazer e vida. As
tecnologias apontam grandes desafios para
as instituições e profissionais da educação
que buscam se utilizar de novas abordagens
para realizar as avaliações, mas que será preciso que cada vez mais alunos, permaneçam
durante mais tempo no ambiente escolar com
maior qualidade de ensino e avaliações mais
bem elaboradas que busquem habilidades de
colocar em ação reflexiva e crítica os conhecimentos recebidos.
No processo ensino-aprendizagem, em
qualquer contexto é necessário que se conheça as categorias que integram este processo como elementos fundamentais para
um melhor aproveitamento da aprendizagem
(BELLO,1993). O aprendizado é passado
para o aluno como se este estivesse em um
filtro onde somente absorveria as informações
que interessasse para seu desenvolvimento e
realidade.
O problema deste aprendizado é uma
extensão daquilo que é explicado para que ele
seja aprendido (BROADBENT, 2012). Neste
contexto existe de ambas as partes, professores e/ou alunos um descompromisso com
o aprendizado, resultando em uma qualidade
de educação reduzida. Desta forma, o desen30 - Abril/2021 - Educar FCE
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volvimento da capacidade investigativa dos
professores, teremos a oportunidade de formar um profissional reflexivo e com domínio
dos conhecimentos específicos e pedagógicos, que fará de sua prática docente um processo de investigação (RAYMUNDO,2012).

seu sentido estreito e técnico, a educação é
o processo formal pelo qual a sociedade deliberadamente transmite seu conhecimento
acumulado, as habilidades, os costumes e os
valores de uma geração para outra, por exemplo, instrução nas escolas (BOLFER, 2006).

A educação de qualidade é aquela que
promove coesão social, garantida não pelo
domínio de conhecimentos esparsos, limitados, mas pelo entendimento de que os conhecimentos são válidos na medida em que
sejam colocados em prática com responsabilidade e benefício social e da sociedade para
fomentar a continuidade do desenvolvimento.

A avaliação é um “feedback” usado
para a verificação de objetivos alcançados,
porém ainda é usado por muitos como forma
de retaliação ou controle (AMORIM,1998).
Dentro de cada organização, seja escolar ou
institucional, avaliar é o ato de diagnosticar
uma experiência, tendo em vista orientá-la
para produzir o melhor resultado possível.

Desse modo, a educação é sempre o
resultado de um processo histórico, global e
dialético de compreensão da realidade, tendo
em vista a sua transformação. Neste sentido,
a escola - e aqui nos remetemos a ela em
um sentido amplo, independentemente do
nível que ora discutimos – precisa ser um
espaço onde se desenvolve o processo de
ação-reflexão-ação comprometido com ações
transformadoras que repercutiram diretamente na sociedade vigentes ou como muitos a
chamam, sociedade pós-moderna (PAIXÃO,
2011).

Desta forma, a ideia de avaliar o processo de ensino e aprendizagem não é uma
atividade neutra ou destituída de intencionalidade nos faz compreender que há um estatuto político e epistemológico que dá suporte a
esse processo de ensinar e de aprender que
acontece na prática pedagógica na qual a
avaliação se inscreve (CHUEIRI, 2008). Para
Amorim (2012) afirma que:

A educação talvez seja a única atividade
profissional em que o trabalhador pode não
se preocupar com a responsabilidade pelo
resultado de seu trabalho. No caso da educação, isto é um problema a mais para o usuário
(aluno!). Ou seja, os usuários (alunos) de uma
técnica específica, exercida por profissionais
(professores) que deveriam ter se preparado
para executá-la, são exatamente os responsáveis pelo fracasso dela. Enfatizamos apenas
que, mesmo que isto não seja percebido pela
maioria dos professores, a responsabilidade
pedagógica é intrínseca à dinâmica da profissão (BELLO, 1993).
Portanto, educação em seu sentido
mais amplo e generalista é o meio pelos
quais os objetivos e os hábitos de um grupo
de pessoas possam suportar e transmitir as
informações e assim consequentemente. Em

[...] Primeiro a neurolinguística, depois a
teoria das múltiplas inteligências de Gardner, e mais ultimamente os estudos de
Goleman, todos apontam para a conclusão que, sendo os indivíduos diferentes
entre si, aprendem também de maneira
diversa. A grande falha das escolas então,
estaria em apostar todas as suas fichas
em modelos de ensino voltados para a
memorização, para a repetição [...].

Ainda segundo Morales, as fases e funções do processo podem ser verificadas como
na tabela abaixo, onde podemos verificar os
critérios, objetivos e recursos disponíveis para
uma avaliação mais completa.
Outra concepção sobre a avaliação escolar refere-se à classificação dos alunos e
alunas em uma escala que opera com pares
excludentes (Chueiri,2008), tais como: maduro/
imaturo, capaz/incapaz, forte/fraco, bom/mau,
entre outros. Essa classificação possibilita a delimitação dos lugares dos estudantes na escola,
seus limites e possibilidades de aprendizagem.
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Neste sentido (Paixão,2011) relata que
as avaliações podem seguir por diferentes
caminhos, como a prova objetiva na qual o
avaliador se utiliza de forma sucinta para realizar avaliação do aluno.
Também temos outros meios de avaliação como o Seminário que é uma análise
realizada através da abertura, no desenvolvimento do tema, aos materiais utilizados e à
conclusão das ideias.
Espera-se a participação e que a turma
possa fazer perguntas e emitir opiniões. No
trabalho em grupo há que se ter cuidado ao
observar se ocorreu a participação de todos
os alunos para que a nota possa ser atribuída de forma uniforme, com a colaboração de
todos os participantes.
Dessa forma o interessante seria atribuir
conceitos para cada etapa e uma final na apresentação final. Já o debate é uma discussão
onde se coloca os alunos que expõem seus
pontos de vista sobre determinado assunto
polêmico. A análise é feita através de pesos
pertinentes da intervenção, da adequação do
uso da palavra e obediências às regras combinadas.
No Relatório Individual a avaliação é
feita a partir de textos produzidos pelo aluno
depois de atividades e/ou projetos temáticos.
Este processo estabelecerá pesos para cada
item que for avaliado, por exemplo, gramática, introdução, desenvolvimento e conclusão.
Quanto à autoavaliação, é uma análise oral ou
por escrito que o aluno faz de seu próprio processo de aprendizagem. Através deste processo ele adquire a capacidade de analisar
suas aptidões e atitudes, assim como seus
pontos fortes e aqueles a serem aprimorados.
Outro meio de avaliação é a observação do aluno e análise de seu desempenho
em fatos cotidianos ou em situações planejadas. A possibilidade de comparação desde
o início do projeto observando as competências, habilidades que auxiliam o educador na
percepção e interpretação de dados.

O conselho de classe é a reunião do
conselho pedagógico de uma determinada
turma que tem como função compartilhar informações sobre a classe para embasar a
tomada de decisões. O resultado desta é um
consenso da equipe em relação às intervenções necessárias no processo ensino-aprendizagem considerando as áreas afetivas, cognitivas e psicomotoras dos alunos (PAIXÃO,
2011). Sobre as modalidades de avaliação,
Luckesi (2004) afirma que,
[...] a questão básica é distinguir o que
significam as provas e o que significa avaliação. As provas são recursos técnicos
vinculados aos exames e não à avaliação.
Importa ter-se claro que os exames são
pontuais, classificatórios, seletivos, antidemocráticos e autoritários; a avaliação, por
outro lado, é não pontual, diagnóstica, inclusiva, democrática e dialógica (LUCKESI, 2004).

Nesta perspectiva, Chueiri (2008) declara que a avaliação está estritamente ligada
à natureza do conhecimento, e uma vez reconhecida essa natureza, a avaliação deverá
ajustar-se a ela se quiser ser fiel e manter a
coerência epistemológica.
Desta forma pode-se partir do pressuposto de que a avaliação, como prática escolar, não é uma atividade neutra ou meramente
técnica, isto é, não se dá num vazio conceitual, mas é dimensionada por um modelo teórico de mundo, de ciência e de educação,
traduzida em prática pedagógica. Um segundo pressuposto é que a prática de avaliação
dos processos de ensino e de aprendizagem
ocorre por meio da relação pedagógica que
envolve intencionalidades de ação, objetivadas em condutas, atitudes e habilidades dos
atores envolvidos.
A comunicação eficiente nos ajuda a
entender melhor as pessoas e/ou situação,
nos permite resolver as diferenças, construir
confiança e respeito, e criar ambientes onde
as ideias criativas, resolução de problemas,
afeto e carinho podem florescer. Ao aprender
a desenvolver essas habilidades de comuni30 - Abril/2021 - Educar FCE
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cação pode ter um melhor relacionamento
interpessoal e relacional. A voz do professor
a ser utilizada precisa ser trabalhada de maneira que possa garantir que a comunicação
seja eficaz e apropriada (CAPUTO, 2003).
A necessidade da exploração das diferentes habilidades é de extrema importância
para que ocorra o processo de aprendizagem
adequadamente (AMORIM,1998). Quanto
maior a facilidade de se comunicar, maior
será a oportunidade dos professores em serem compreendidos pelos alunos. A comunicação efetiva é uma competência necessária
a todo ser humano, principalmente no mundo
em que vivemos.
A educação tem passado por mudanças e as metodologias têm se tornado obsoletas e inadequadas devido à rápida vertente
do uso tecnológico na educação. Como realizar a abordagem comunicativa de forma
competente? O passo seria constituir um elo
entre a prática e a instrumentalização, como
proposto por Gasparin (2003, p.80), “Trata-se
de detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, que conhecimento é necessário
dominar”. A comunicação competente tem de
estar presente para que nossos objetivos de
comunicação e entendimentos se mantenham
de maneiras aceitáveis (LITTLEWOOD, 2007).
Esta abordagem comunicativa deverá
ser abordada com o objetivo da comunicação
competente por parte do professor e deverá
ser consolidada por meio de técnicas pisconeurolinguisticas, sociolinguísticas, filosofia
da linguagem e a teoria da informação (EVANI, 2012).

sos pratos. Um artista entende de pinturas e
perspectivas, um dançarino de movimentos
e música etc.
Com a comunicação não é diferente.
A comunicação eficiente demanda de entendimento dos elementos da comunicação e
como estes elementos podem ser manipulados para serem utilizados no contexto comunicativo (CAPUTO, 2003).
Amparando-se em Tenti Fanfani (2008,
p. 175), é viável ressaltar que a avaliação
institucional como possibilidade de examinar
muitas situações problemas cabe a referida
reflexão:
Los alumnos no son objeto de educación
, sino que , en parte, son protagonistas
de sus próprias experiências , las cuales
pueden ser más o menos exitosas o fracasadas y pueden recorrer caminos muy
distintos entre sí. Para ver esa realidad
dinámica no es suficiente analizar las variables sistémicas (acceso, eficiencia interna, rendimiento) que se expresan mediante indicadores específicos (cobertura,
extra-edad, repetición , deserción,logros
de aprendizaje etc.) sino que es necesario
recurrir a estrategias analiticas cualitativas
(FANFANI, 2008, p. 175).

Ouvir é um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento de uma comunicação eficaz. O ato de ouvir nos trará uma
sucedida sequência de compreensão que significaria não apenas entender as palavras ou
a informação a ser comunicada, mas também
a compreensão de como o orador se sente
sobre o que eles estão se comunicando.

Quanto a esta abordagem, podemos
inferir que se atletas de ponta se preparam
para competições analisando e entendendo
os movimentos sequenciais de seu esporte
para que possa ter seu desempenho maximizado; um chefe sabe todos os ingredientes e os métodos culinários; como estes são
cortados, triturados e como estes podem ser
trabalhados, o que o capacita a criar delicio30 - Abril/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação é importante porque ajuda no trabalho de planejar, replanejar e tomar decisões referentes ao aprimoramento das competências dos alunos. Por isso, é interesse do
professor buscar e desenvolver formas eficientes que busquem meios avaliativos, pois desses
meios de estudo e qualidade é o que depende a classificação dos alunos e seu futuro.
Sendo assim, existem evidências de que a vertente qualitativa da avaliação introduz aspectos que nos conduzem à reflexão epistemológica sobre a práxis da avaliação escolar, pois,
embora a prática pedagógica permaneça delimitada pelo modelo positivista, observamos o
movimento que denuncia sua insuficiência para responder às demandas cotidianas.
Desta forma torna-se indispensável romper com o paradigma epistemológico que circunda o processo avaliativo, para que se possa formular uma teoria de avaliação que ultrapasse os
limites da teoria na medida em que implemente práticas pedagógicas com novos significados.
Pois se para o professor, a avaliação gera ansiedade, podemos imaginar o que ela
representa para os alunos. A preocupação do aluno é somente tentar responder aquilo que
o professor quer para obter nota e, se o professor coloca uma questão na prova um pouco
diferente daquela do caderno, o aluno não sabe responder. Nesses moldes de conhecimento,
a prova serve apenas para que o aluno devolva um conhecimento pronto, repetindo o que o
professor falou em aula.
A comunicação na avaliação deve ser feita de forma clara, onde o aluno possa desenvolver suas ideias, relacionando com a contextualização esperada, mas demonstrando capacidade de ideias, opinião própria de maneira clara e sucinta.
Por isso, a implementação de políticas educativas, aliada a uma atuação pedagógica
atenta a conflitos, e buscando sempre soluções que se atentem a melhorias educacionais do
panorama escolar, poderá nos dar adequados sentidos à práxis da avaliação.
Entende-se então que o paradigma educacional ao qual podemos fazer uma tríade entre
gestão do conhecimento, projeto político pedagógico e novas metodologias de ensino exigem
que as escolas orientem no princípio seguindo seus projetos e que este inclua profissionais
que sejam flexíveis e tenham conhecimento, utilizando essas tecnologias que estão à nossa
espera para agilizar e facilitar os nossos dias, se utilizadas de maneira saudável.
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INVESTIGAÇÃO SOBRE AS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO
FUNDAMENTAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

RESUMO: A Educação Ambiental constitui um importante instrumento para promover uma relação
mais harmoniosa entre o homem e a natureza, por meio da busca de valores e atitudes para a
transformação da realidade atual, despertando no educando as habilidades e atitudes necessárias
para a construção de um mundo melhor. Nessa perspectiva, este trabalho teve como objetivo
investigar as práticas de Educação Ambiental desenvolvidas na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental, identificando os recursos didáticos, os temas mais abordados e a produção
acadêmica. Utilizou-se de pesquisa o levantamento bibliográfico. Para a análise e interpretação
dos dados, foi utilizado a Análise de Conteúdo proposto por Bardin. Foram selecionados como
banco de dados os artigos publicados nas revistas Ambiente & Educação, Educação Ambiental
em Ação e Revista Brasileira de Educação Ambiental. O período selecionado para análise foi de
2010 a 2017.Na Educação Infantil, foi desenvolvido um maior número de intervenções pedagógicas
sobre Educação Ambiental. Os professores utilizaram diferentes estratégias de ensino e recursos
pedagógicos, tais como: vídeos e documentários, palestras, visitas de campo, brinquedos, leitura
e produção de textos. De acordo com os autores, por meio Educação Ambiental foi possível
despertar o interesse dos alunos pela aprendizagem e também possibilitou o desenvolvimento de
importantes habilidades necessárias ao exercício da cidadania. Portanto, novas pesquisas devem
ser realizadas a fim de fomentar a discussão sobre a implementação da Educação Ambiental em
todos os níveis de escolaridade, principalmente no que diz respeito à formação de professores
para trabalharem com essa temática em sala de aula.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Educação Infantil; Ensino Fundamental; Sustentabilidade.
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INTRODUÇÃO

A

nalisar as práticas de educação ambiental, baseado em levantamento bibliográfico, que estão sendo desenvolvidas na Educação Infantil e na primeira etapa da
Educação Básica (1ª ao 5ª ano).Investigar o número de produções acadêmicas
sobre Educação Ambiental no período de 2010 a 2017;Analisar os temas ambientais mais
abordados nas práticas desenvolvidas nas escolas; Analisar as estratégias de ensino envolvidas nessas práticas; Investigar as implicações da Educação Ambiental na aprendizagem
dos alunos. O contínuo e dinâmico processo de interação do homem com a natureza tem
ocorrido na maioria das vezes de forma indiscriminada, sem se preocupar com os impactos
ambientais. Nesse contexto, o desenvolvimento sustentável deve representar a alternativa para
a sobrevivência da espécie humana, e coloca a Educação Ambiental (EA) como importante
estratégia para a sensibilização e conscientização acerca da relação homem /natureza. Os
princípios e objetivos da Educação Ambiental se coadunam com os princípios gerais da Educação contidos na Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96) que, em seu artigo 32, assegura
que o ensino fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão mediante: [...] II – a
compreensão do ambiental natural e social do sistema político, da tecnologia das artes e dos
valores em que se fundamenta a sociedade (BRASIL, 1996).Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 2/2012), a Educação Ambiental é um
componente curricular obrigatório também a ser trabalhado de forma transversal, integrando-os
às áreas convencionais do currículo. Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental
instituídas em 2012, a inserção da Educação Ambiental deve se dar: i) pela transversalidade;
II) como conteúdo de disciplina ou III) pela combinação dos dois (TOMMASIELLO, ROCHA;
BERGAMASCHI, 2015).
Santos (2005) aponta que a EA tem como objetivo possibilitar a formação plena do
cidadão, reformulando seus valores éticos frente, de modo que os indivíduos se engajem no
enfrentamento e na resolução das problemáticas ambientais, tendo como ponto central a
compreensão da natureza complexa do meio ambiente natural e do meio ambiente criado pelo
homem, resultante da integração de seus aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e
culturais. Nessa perspectiva Medeiros et al. (2011) corrobora ao enfatizar que:
A escola é o lugar onde o aluno irá dar sequência ao seu processo de socialização, no entanto,
comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, no decorrer da vida
escolar com o intuito de contribuir para a formação de cidadãos responsáveis, contudo a escola
deve oferecer a seus alunos os conteúdos ambientais de forma contextualizada com sua realidade
(MEDEIROS et al. 2011, p. 3).

Em relação aos diferentes níveis de ensino, a implantação da EA na Educação Infantil
também adquire papel importante no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Quanto
mais cedo à criança vivencia experiências que estimulem o respeito, a harmonia e o amor pelo
meio ambiente, melhores adultos estarão sendo formados, capazes de transformar e modificar
o mundo em que estão inseridos (GRZEBIELUKA; KUBIAK; SCHILLER, 2014).
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Acreditamos que a Educação Ambiental constitui um importante instrumento para promover uma relação mais harmoniosa entre o homem e a natureza, por intermédio da busca
de valores e atitudes para a transformação da realidade atual, despertando no educando as
habilidades e atitudes necessárias para a construção de um mundo melhor.
A Educação Ambiental é uma dimensão educativa crítica que possibilita a formação de
um sujeito-aluno cidadão, comprometido com a sustentabilidade ambiental, a partir de uma
apreensão e compreensão do mundo enquanto complexo (LOUREIRO, 2003; FIGUEIREDO,
2007).
Diante do exposto, percebendo a necessidade de fomentar a discussão a respeito da
Educação Ambiental no âmbito escolar e compreender como essa temática está sendo aplicada na Educação infantil e Ensino Fundamental, desenvolvemos a presente pesquisa por
meio de um levantamento bibliográfico de trabalhos publicados em periódicos no período de
2010 a 2017. Essa investigação se justifica também pelo fato da existência da legislação- Lei
nº 9795/99, que define a obrigatoriedade das escolas em oferecer a Educação Básica, em
todos os níveis de ensino.
Esta pesquisa caracteriza-se como revisão bibliográfica. Segundo Ferreira (2002), pesquisas deste tipo possuem a finalidade de trazer em comum o desafio de mapear e discutir
certa produção acadêmica em determinada área do conhecimento, tentando responder que
aspectos e dimensões que vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e
lugares. Esse tipo de investigação possibilita obter dados sobre o comportamento de uma
determinada área do conhecimento em determinado período histórico.
A primeira etapa consistiu em escolher uma base de dados com publicações nacionais
para o levantamento bibliográfico. Para isso, utilizou-se como base de dados os trabalhos
acadêmicos publicados nos periódicos: Revista Ambiente & Educação, Revista Educação
Ambiental em Ação e Revista Brasileira de Educação Ambiental. O período selecionado para
o levantamento bibliográfico foi de 2010 a 2017.
O critério de busca dos artigos foi selecionar apenas os trabalhos desenvolvidos na
Educação Infantil (crianças com idade de 4 a 5 anos de idade, na educação infantil) e na
primeira etapa do Ensino Fundamental (1ª a 5ª ano). Utilizamos os periódicos descritos acima
porque estão diretamente relacionados à Educação Ambiental.
Com relação à seleção dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores “educação
ambiental”, “educação infantil”, “ensino fundamental”, “educação ambiental na educação infantil” e “educação ambiental no ensino fundamental”. Visando analisar em maiores detalhes
as referências obtidas, os trabalhos foram salvos em um arquivo em Word. A segunda etapa
consistiu na leitura de todos os trabalhos encontrados com base nos descritores supracitados
e no período selecionado (2010 a 2017).
Em seguida, os trabalhos foram organizados em categorias com base na Análise de
Conteúdo proposta por Bardin (2011). Essa metodologia consiste em:
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47)
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Bardin (2011) indica que a utilização da análise de conteúdo envolve três fases fundamentais: pré - análise, exploração do material e tratamento dos resultados (Figura 1).
Figura 1: Etapas da Análise de Conteúdo proposto por Bardin (2011)

Fonte: Bardin (2011).
Na área de educação, a análise de conteúdo representa um instrumento de grande
utilidade em estudos, sejam em que os dados coletados são resultados de entrevistas, questionários abertos, discursos ou documentos oficiais, textos literários, artigos de jornais, emissões de rádio e de televisão. Ela ajuda o pesquisador a retirar do texto escrito seu conteúdo
manifesto ou latente (OLIVEIRA, et al.; 2003).
A metodologia de Análise de Conteúdo foi utilizada nesta pesquisa para agrupamento
dos trabalhos que apresentaram elementos em comum, por exemplo: tema abordado na atividade, séries onde foram desenvolvidos e objetivos alcançados.
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REVISÃO DE LITERATURA - A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Educação Ambiental (EA) vem sendo prática desde os primórdios da história
da humanidade. No entanto, com o agravamento dos problemas relacionados ao meio
ambiente, essa prática surge como objeto de
estudo a partir de 1970 por meio de grupos
e movimentos sociais.
No primeiro momento, a relação do homem com a natureza ocorria de forma harmoniosa, os recursos naturais eram explorados
apenas para a sobrevivência. Todos os conhecimentos sobre os cuidados com a natureza eram transmitidos de pais para filhos, o
que, implicitamente, denomina-se hoje de EA:
No início dos tempos, quando os recursos naturais eram extraídos da natureza,
o homem o fazia de forma parcimoniosa,
apenas o necessário, sem desperdícios
e os resíduos eram degradados e absorvidos por ela sem comprometer o meio
ambiente, constituindo parte de um ciclo
natural de decomposição. A percepção
humana era extremamente desenvolvida,
pois era essencial à sua sobrevivência,
como na procura por alimentos e na sua
proteção de animais e intempéries (KRUGER, 2001, p. 39).

Com o passar do tempo, o homem passa a ter maior domínio sobre a natureza. O
desenvolvimento de novas técnicas de caça
e pesca, domesticação de animais, novas armas e ferramentas possibilita o homem primitivo explorar com mais intensidade os recursos naturais. É nesse contexto que surge
a concepção do domínio sobre a natureza,
o que antes era um meio de subsistência do
homem, agora passa a integrar o conjunto
dos meios de produção do qual o capital se
beneficia de forma indiscriminada.

ências para a sociedade contemporânea. O
marco histórico dessas transformações foi a
Revolução Industrial (século XVIII).
Kruger (2001) ressalta que nesse período, a introdução de fundamentos científicos
no uso das técnicas pelo homem possibilitou
a exploração irracional dos recursos naturais,
consequentemente, ocasionado a degradação da natureza. Os grandes acidentes que
foram ocorrendo em todo o mundo envolvendo usinas nucleares e contaminações tóxicas
de grandes proporções, como os casos de
Three -Mile Island, nos EUA, em 1979, Love
Canal no Alasca, Bhopal, na Índia, em 1984
e Chernobyl, na época, União Soviética, em
1986, estimularam o debate público e científico sobre a questão dos riscos para toda
população (JACOBI, 2003).
Diante dessa situação, foram surgindo vários movimentos sociais com intuito de
conscientizar a população sobre a necessidade da preservação ambiental. No Quadro
abaixo (Quadro 1) estão listados os principais
eventos sobre o meio ambiente.
Quadro 1: Principais eventos relacionados a questões ambientais.
Data Evento
1972

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (conhecida como a Conferência de Estocolmo). A principal recomendação
dessa conferência foi que deveria ser
dada ênfase à educação ambiental
como forma de se criticar e combater
os problemas ambientais existentes
na época.

O desenvolvimento acelerado de tecnologias para o aumento desenfreado de
produção, consumo e lucro – característica
do mundo capitalista trouxe graves consequ30 - Abril/2021 - Educar FCE
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1975

Aconteceu em Belgrado (na ex-Iugoslávia) I Seminário Internacional
de Educação Ambiental, com participação de especialistas de 65 países.
Foi elaborado o documento “Carta
de Belgrado”, e nesse evento a EA
tornou-se um objetivo educativo. Foi
sugerido a criação de um Programa
Mundial de Educação Ambiental.
1975
Ocorreu no Brasil o Primeiro
Encontro Nacional sobre Proteção e
Melhoria do Meio Ambiente, promovido pelo Governo Federal.
1977
Tbilisi (na ex-URSS) aconteceu
a Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental
promovida pela UNESCO e o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente. Foi criado o primeiro documento brasileiro denominado “Educação Ambiental” baseado nessa
conferência.
1983
Criação do PNUMA (Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente), com a missão de promover
o diálogo entre países ricos e pobres
sobre as questões de meio ambiente
e desenvolvimento e de definir formas de cooperação entre ambos.
Esse relatório propôs a reconciliação
do desenvolvimento com a proteção
ambiental e introduziu na agenda internacional a noção do que foi chamado desenvolvimento sustentável.
1987
Em Moscou (na ex-URSS),
ocorreu a III Conferência Internacional
sobre Educação Ambiental, reunindo
“educadores ambientais” de 100 países vinculados a organizações não
governamentais. Foi reforçado reforçou os princípios e objetivos traçados em Tbilisi.
Fonte: Dias, Leal e Carpi Júnior (2016, p. 1921).

Após a III Conferência Internacional sobre Educação Ambiental ocorrida em 1987,
vários outros eventos foram realizados, dentre
eles: Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento –Rio 92;
Conferência de Thessaloniki -Grécia, 1997;
Conferência de Johanesburgo –Rio + 10 na
África do Sul, 2002. Desta última, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu a
Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), como forma de
implementar as recomendações e acordos
já estabelecidos pelos encontros anteriores
(DIAS, LEAL; CARPI JUNIOR, 2016).
No Brasil, o grande divisor de águas foi
a promulgação da Lei 9.795/99, que “dispõe
sobre a educação ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências”. Já era atribuição do Governo
Federal a responsabilidade de “promover a
educação ambiental e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.
Essa lei define a EA:
Entende-se por educação ambiental os
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade
(BRASIL, 1999).

A partir dessa nova lei, tornou obrigatória a EA como processo educativo, formal ou
não-formal, para todos os atores sociais. Os
principais objetivos são (Brasil, 1999):
• Compreensão integrada do meio
ambiente em suas múltiplas e complexas relações (incluem aspectos
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos);
• Garantia de democratização das informações ambientais;
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• Estímulo e fortalecimento de uma
consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;
• Incentivo à participação individual
e coletiva, permanente e responsável, na conservação do equilíbrio do
meio ambiente (defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania);
• Estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis
micro e macrorregionais (para construir uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios
da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade);
• Fomento e fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
• Fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro
da humanidade.
No entanto, para que esses objetivos
possam ser alcançados, é importante destacar que a Educação Ambiental deve ser considerada um processo dinâmico, em permanente construção. Nesse contexto, a escola
tem um importante papel na transformação
social, por meio da formação de alunos mais
críticos, reflexivos e capazes de atuar com
ética e responsabilidade. Torres e Balassiano
(2010, p.33) ressaltam sobre a finalidade da
EA:
Tem por escopo desenvolver a hegemonia popular, a transformação do contexto
social, e não reproduzi-lo de modo a fazer
os cidadãos máquinas destrutivas da natureza. Então, como componente de cidadania, a educação ambiental implica em
novos métodos de ensino, novos saberes,
que sejam proficientes e compreendam a
complexa relação homem/natureza (TORRES, BALASSIANO, 2010, p.33).

Apesar da preocupação em comum
com o meio ambiente e do reconhecimento
da educação como principal instrumento para
solucionar as questões relacionadas à degradação ambiental, há diversos discursos sobre
a EA e os pesquisadores propõem diferentes
maneiras de compreender e praticar a ação
educativa nesse campo. Sauvé (2005) afirma
que existem quinze correntes de pensamento
e atuação da educação ambiental formal, desde as mais antigas, concebidas na década de
1970, até as atuais. As denominações dessas correntes e as principais características
de cada uma delas estão representadas no
quadro abaixo (Quadro 2).
Quadro 2: Diferentes perspectivas sobre
Educação Ambiental segundo Sauvé (2005).
Perspectiva
Naturalista

Características
Educação para o meio
natural, centrada na relação
entre ser humano e natureza,
de enfoque cognitivista, experiencial, afetivo, espiritual ou
artístico.
Centrada na conservaConser vac i o n i s t a / ção da natureza-recurso, quanRecursista to à sua qualidade e quantidade; é uma educação para a
conservação.
Resolutiva
Busca a solução para
os problemas ambientais que
são causados e amplificados
pela ação antrópica de forma
informativa e formativa, adotando a pedagogia para o desenvolvimento, no sujeito, de
habilidades resolutivas desses
problemas.
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Sistêmica

Baseia-se nas interações
e conexões entre as relações
dos sistemas vivos e não vivos, com desenvolvimento
cognitivo de habilidades para
análise e síntese, com observação da realidade e dos seus
fenômenos.
Científica
De caráter cognitivo, dá
ênfase ao processo científico
de Educação Ambiental em
sua relação causa e efeito (observação dos problemas, elaboração de hipóteses, execução de experimentações para
confirmação/negação das hipóteses).
Humanista
Dá ênfase à dimensão
humana do meio ambiente, à
diversidade cultural e natural,
aos símbolos e à leitura da
paisagem como meio para entendimento do paradigma ambiental, para melhor intervir sobre os problemas detectados.
Moral/Ética
Valorização dos princípios éticos para melhor relação
com o meio ambiente, atuando
sobre os valores e a consciência na busca de uma moral
ambiental e comportamentos
ambientalmente corretos.
Holística
Busca analisar de forma
racional as realidades ambientais e os sujeitos envolvidos,
traçando um perfil da complexidade em suas relações socioambientais e na totalidade
individual e coletiva.

BiorregioEnfatiza os aspectos
nalista
geográficos (naturais e humanos), com ênfase no convívio
harmonioso com o ambiente,
buscando desenvolver o ecocentrismo e o sentimento de
pertencimento à região.
Práxica
Ênfase na aprendizagem
da reflexão na ação e feedbacks positivos, caráter de pesquisa-ação, visando mudanças
no meio (socioambientais e/ou
educacionais).
Crítica soBaseia-se na teoria
cial
crítica das ciências sociais
(emancipadora e libertadora
da alienação da ideologia dominante), com que analisa as
dinâmicas socioambientais e
seus problemas, de forma a
buscar indagações e respostas nas mudanças de concepções e atitudes (pedagogia de
projetos).
Feminista
Nasce dos movimentos
feministas ou eco - feministas,
visando à análise e à denúncia
das relações de poder nos grupos sociais, políticos e econômicos. Busca a igualdade de
direitos e deveres nos gêneros,
rompendo os preconceitos e a
misoginia.
Etnográfica
Dá ênfase no caráter cultural da relação com o meio
ambiente, fazendo uso da Etno-pedagogia nas comunidades
autóctones, a fim de entender
a sua cultura e suas relações
com a natureza e utilizando
esses conhecimentos na sensibilização das comunidades e
de outras, com a valorização
do pertencimento à região, aos
saberes e cultura locais.
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Eco educaDá ênfase na parte edução
cacional da EA, buscando uma
eco formação e eco- ontogênese do sujeito como desenvolvimento pessoal de forma
responsável com o meio ambiente e na solução de seus
problemas.
Para a susConceito e condição abtentabilida- sorvidos pela EA na promoção
de
do desenvolvimento socioeconômico da humanidade,
em condição indissociável da
conservação dos recursos naturais, na equidade de sua utilização para estas e as futuras
gerações.
Fonte: Sauvé (2005).
Sauvé (2005) ressalta que embora essas correntes apresentam um conjunto de
características específicas que as distinguem
das outras, elas não são consideradas mutuamente excludentes. A compreensão das diferentes abordagens contribui para o professor
desenvolver práticas que atendam aos interesses dos alunos, considerando o contexto
social em que estão inseridos. Rodrigues e
Colesanti (2008) também argumentam sobre
a necessidade do conhecimento sobre as diferentes perspectivas sobre a EA:
A falta de uso de um arcabouço teórico- metodológico pode, desse modo,
comprometer a proposição de valiosas e
interessantes atividades tornando-as um
conjunto de práticas desarticuladas e que
resultem apenas em ações ineficientes no
sentido da construção de novos hábitos
e atitudes. Podem resultar, sobretudo, em
práticas específicas tais como coleta seletiva de lixo, organização de hortas, dentre
outras, ou em mero conteúdo naturalista
a ser aprendido em aulas de Geografia,
Biologia ou Ciências, mas que não desencadeiam isoladamente uma nova visão de
mundo (RODRIGUES; COLESANTI, 2008,
p. 53).

Sob essa perspectiva, é importante destacar sobre a importância da abordagem de
assuntos de relevância para os alunos. Ao propor a solução de problemas que fazem parte
da realidade na qual os sujeitos da aprendizagem estão inseridos, o professor estará
possibilitando não apenas o entendimento
dos conteúdos por meio de uma abordagem
contextual, mas também o desenvolvimento
de habilidades necessárias ao exercício da
cidadania.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E OS
DOCUMENTOS OFICIAIS
No Brasil, a obrigatoriedade de promover a Educação Ambiental (EA) “em todos os
níveis de ensino” inicia-se com a Constituição
Federal de 1988 (Capítulo VI, artigo 225, parágrafo 1, inciso VI), seguida da inclusão do
tema meio ambiente nos Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN (BRASIL, 1997), consolidando-se como política pública com a Lei
nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada em 2002 (PEREIRA e GUERRA, 2012).
Os Parâmetros Curriculares Nacional
tem como objetivo orientar os professores,
servindo como referencial no desenvolvimento de seu trabalho. São propostas flexíveis e
adaptáveis à realidade dos alunos, ou seja,
o professor pode usar sua criatividade para
promover a aprendizagem por meio de estratégias que despertem o interesse dos alunos.
A temática ambiental passou a ser considerada como tema transversal nos PCN do
Ensino Fundamental. Esses documentos estabelecem que a transversalidade refere-se à
possibilidade de relacionar questões da vida
real com conhecimentos teoricamente sistematizados. Portanto, a educação é considerada como elemento indispensável para a transformação da consciência ambiental (BRASIL,
19997). De acordo com os PCN a Educação
Ambiental consiste em um importante instrumento:
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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,
com formação de valores, com o ensino e
a aprendizagem de habilidades e procedimentos. E esse é um grande desafio para
a educação. Comportamentos “ambientalmente corretos” serão aprendidos na
prática do dia - a - dia na escola (BRASIL,
1997, p.25).

Segundo os PCN há uma grande necessidade de promover uma educação que
contribua para uma relação mais harmoniosa
entre o homem e a natureza. A escola constitui um espaço privilegiado para a discussão
de aspectos relacionados à sustentabilidade
e desenvolvimento de sensibilidade com o
ambiente.
Assim, observa-se que os professores
são de grande importância para a inserção
de temáticas ambientais na abordagem dos
conteúdos, estimulando os alunos a refletirem sobre seu papel social na construção de
um mundo melhor. Conscientizá-los sobre a
necessidade de mudanças de hábitos não é
uma tarefa fácil, por isso a EA deve ser permanente. Por isso a EA não deve abordar temas
apenas de curiosidade, assuntos descontextualizados, seu estudo precisa envolver uma
reflexão crítica e aprofundada, de modo que
os alunos consigam utilizar os conhecimentos
científicos para resolução de problemas de
seu contexto social.

A abordagem da EA na Educação Infantil e também nas primeiras séries do Ensino Fundamental é considerada por muitos
pesquisadores um grande recurso para a formação de futuros cidadãos. Medeiros et al.
(2011) enfatiza que a EA na infância desperta
na criança a consciência de preservação e de
cidadania. A criança passa a entender, desde
cedo, que precisa cuidar, preservar e que o
futuro depende do equilíbrio entre homem e
natureza e do uso racional dos recursos naturais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio do levantamento bibliográfico
foi encontrado o total de 57 trabalhos, sendo
maior número de trabalhos na Educação Infantil (40) e 17 no Ensino Fundamental.
Consideramos que a implantação da
Educação Ambiental na Educação Infantil adquire um importante papel na aprendizagem
dos alunos. Desde cedo as crianças necessitam ter uma compreensão sobre a importância do meio ambiente para sua vida e assim,
consigam desenvolver práticas sustentáveis e
que sejam multiplicadores do conhecimento
para a comunidade. Desta forma, concordamos com Medeiros et al. (2011, p.11) ao enfatizarem que:
Crianças bem informadas sobre os problemas ambientais vão ser adultas mais
preocupadas com o meio ambiente, além
do que elas vão ser transmissoras dos
conhecimentos que obtiveram na escola sobre as questões ambientais em sua
casa, família e vizinhos (MEDEIROS et al.,
2011, p.11).
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Desta maneira, faz-se necessário que os
professores durante sua prática pedagógica
assumam o compromisso de trabalhar com
formação de valores e atitudes que favoreçam
a adoção de novos comportamentos e hábitos pró-ambientais. Salienta-se a importância
de toda comunidade escolar (pais, alunos,
professores e a população em geral) participarem das ações desenvolvidas em prol de
um objetivo comum.

Um dos fatores limitantes que dificultam
a abordagem da EA nas escolas é a falta de
preparação dos professores, desestímulo e
apoio dos colegas de trabalho na elaboração de projetos. RODRIGUES e COLESANTI
(2008) apontam que o educador deve ter conhecimento teórico e também metodológico
para favorecer a elaboração de práticas mais
significativas e que realmente possam contribuir para a formação dos alunos:

Em relação à produção acadêmica sobre EA na Educação Infantil e na primeira etapa do Ensino Fundamental, no gráfico abaixo
(Figura 2) estão representados o número de
trabalhos publicados no período de 2010 a
2017.

A falta de uso de um arcabouço teórico- metodológico pode, desse modo,
comprometer a proposição de valiosas e
interessantes atividades tornando-as um
conjunto de práticas desarticuladas e que
resultem apenas em ações ineficientes no
sentido da construção de novos hábitos
e atitudes (RODRIGUES e COLESANTI,
2008, p. 53).

Figura 2: Produção acadêmica no
período de 2010 a 2017.

Fonte: Dados da pesquisa.
Por meio dos dados apresentados no
gráfico acima, constata-se um aumento do
número de publicações no decorrer do período selecionado. Entretanto, mais pesquisas
devem ser realizadas a fim de fornecer subsídios teóricos e metodológicos para os educadores que desejam trabalhar a educação
ambiental em sala de aula, além de despertar
a atenção dos demais professores que ainda
não tiveram o interesse sobre o tema.

Os educadores precisam refletir e superar a visão fragmentada da realidade, por
meio da construção e reconstrução do conhecimento sobre a Educação Ambiental. Nesse
sentido, a formação continuada e a reflexão
sobre a prática pedagógica constituem caminhos a serem trilhados pelos professores
para que possam contribuir para a formação
dos alunos.
A Lei nº. 9.795 de abril de 1999, que
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, cita que a EA deve ser um processo
contínuo e que agrega valores sociais, e que
deve estar presente em todos os níveis de ensino e em várias modalidades. No art. 11 afirma que “A dimensão ambiental deve constar
dos currículos de formação de professores,
em todos os níveis e em todas as disciplinas”
(BRASIL, 1999).
Em relação aos temas dos trabalhos
analisados, observou-se uma diversidade de
assuntos relacionados à Educação Ambiental
(Figura 3).
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Figura 3: Temas abordados na Educação Infantil e nas primeiras séries do Ensino
Fundamental.

Em relação aos trabalhos analisados,
foi verificado que os professores utilizam uma
diversidade de recursos para trabalhar na EA
(Tabela 1).
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Tabela 1: Estratégias usadas para desenvolvimento das práticas sobre Educação
Ambiental.
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os conhecimentos adquiridos em sala de aula
para se posicionar frente aos problemas que
infligem à sociedade.

Lixo/
reciclagem

Agricultura
orgânica

Conservação
dos recursos
Hídricos

Conservação
do Solo

Poluição
atmosfera

Destruição da Temas gerais
fauna e flora

Fonte: Dados da pesquisa.
Constatou-se que o tema lixo e reciclagem foram os mais enfatizados tanto na Educação Infantil quanto na primeira etapa do
Ensino Fundamental. Os professores propuseram diferentes intervenções sobre essa temática. Barros e Recena (2017) organizaram
atividades com crianças sobre coleta seletiva
de lixo na escola, leitura e história em quadrinhos a fim de conscientizá-los e também
demonstrar a importância da reciclagem. Na
categoria “temas gerais” englobam os trabalhos que contemplaram mais de um tema durante as atividades.
Já no trabalho realizado por Gregório
(2016) também na Educação Infantil, os alunos construíram brinquedos utilizando material reciclado. Segundo o autor, por meio
dessas atividades foi possível estimular a criatividade, desenvolver a coordenação motora
e resgatar brincadeiras tradicionais.
Um fator importante a ser observado é
a escolha dos temas. Destacamos a necessidade de tratar dos problemas que fazem
parte do contexto social dos alunos e também
de seu interesse. Por intermédio das práticas
investigativas, os estudantes poderão aplicar

Estratégias
Leitura, interpretação de textos e questionários
Atividades Lúdicas
(jogos, brincadeiras)
Palestras e Seminários
Discussão em sala
de aula
Vídeos e documentários
Leitura de histórias
infantis
Teatros e música
Trabalho de campo
Produção de textos e cartilhas
Feira de Ciências
Dinâmicas

Frequência
21

16
14
11
9
8
8
8
5
2
1

Fonte: Dados da pesquisa.
Diante dos dados apresentados na tabela acima (Tabela 1), observa-se que a metodologia mais utilizada foi a leitura, interpretação de textos e questionários. Trata-se de
uma atividade que o professor deve instigar a
participação dos alunos para questionamentos, ao invés de limitar apenas na leitura de
um texto e responder perguntas.
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As estratégias de ensino são fundamentais para despertar o interesse dos alunos
pela aprendizagem. Atualmente os alunos já
chegam à escola com grande bagagem de
informações, por isso o professor não pode ficar apenas focado no quadro/giz e livro didático. Os assuntos discutidos em sala devem
ir além da simples memorização de conteúdos desprovidos de significados. O educador,
ao refletir sobre sua metodologia de ensino
deve considerar os interesses alunos, as peculiaridades e o contexto social onde estão
inseridos.
Em relação aos resultados dos trabalhos
desenvolvidos junto aos alunos da Educação
Infantil e Ensino Fundamental, os professores
ressaltaram que as atividades sobre meio ambiente e sustentabilidade foram imprescindíveis para aprendizagem dos alunos (CAXIAS
et al., 2016; JOTTA et al., 2017; PINHO e ANDRADE, 2017; NOBRE et al., 2017).
No que tange aos objetivos alcançados,
os autores destacaram importantes contribuições da Educação Ambiental para a aprendizagem dos alunos (Tabela 2).
Tabela 2: Resultados dos trabalhos sobre Educação Ambiental.

Esses resultados convergem com os
princípios estabelecidos pela Lei Ambiental
(Lei 9.795/99) e também com os objetivos
descritos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) quanto à finalidade da Educação
Ambiental para construção valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente.
A implementação da Educação Ambiental consiste em um importante recurso para
a formação de cidadãos críticos e reflexivos.
Conforme os resultados apresentados nos trabalhos analisados, constata-se a necessidade
dos professores elaborarem práticas que permitam aproximar os alunos com a realidade
onde estão inseridos, de modo a conhecer
os problemas ambientais que fazem parte do
contexto social e tenham condições de investigar, pesquisar e propor soluções eficientes
para a solução dos mesmos.
A quantidade dos impactos decorrentes
das profundas mudanças socioambientais em
curso sinaliza a necessidade de mobilização
de toda comunidade para a preservação ambiental a fim de garantir um mundo melhor
para as atuais e futuras gerações.

Objetivos alcançados
Frequência
Mudanças de hábitos
28
Desenvolvimento do sen28
so crítico
Coordenação motora
10
Criatividade
6
Leitura e produção de
5
textos
Capacidade de trabalhar
3
em equipe
Maior participação nas
3
aulas
Fonte: Dados da pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por intermédio dos dados obtidos no levantamento bibliográfico foi possível compreender as práticas ambientais que foram desenvolvidas na Educação Infantil e nas primeiras
séries do Ensino Fundamental (1ª a 5ª ano) bem como os temas abordados e as implicações
para a aprendizagem dos alunos.
Na Educação Infantil, foram desenvolvidas maior número de intervenções pedagógicas sobre Educação Ambiental. Os professores utilizaram diferentes estratégias de ensino
e recursos pedagógicos, tais como: vídeos e documentários, palestras, visitas de campo,
brinquedos, leitura e produção de textos, e outras metodologias que possibilitam despertar o
interesse dos alunos.
Os professores além de focar na Educação Infantil, devem sugerir práticas a serem
trabalhadas no Ensino Fundamental por meio de estratégias de ensino diversificadas que
propiciem a participação coletiva de alunos e toda comunidade escolar. Assim, sugerimos
que mais pesquisas sobre aplicação da Educação Ambiental sejam desenvolvidas a fim de
preencher as lacunas na literatura sobre esse assunto que merece atenção.
O tema abordado foi lixo e reciclagem. Trata-se de um tema geral e que procura discutir
diversos impactos ambientais que fazem parte de muitas regiões do Brasil. A Educação Ambiental possibilita ao professor a contextualização do conhecimento científico, visando superar
a fragmentação dos conteúdos curriculares. Por isso, acreditamos que a interdisciplinaridade
e o tratamento transversal da temática ambiental constituem o caminho para promover a
aprendizagem significativa.
Partindo dessas considerações, defende-se um modelo de educação voltada para a
construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária, onde o conhecimento seja instrumento de construção da cidadania não de opressão. Dessa forma é possível concretizar a
educação como formadora de valores éticos.
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ANTIRRACISMO EM UMA ESCOLA EM TRANSFORMAÇÃO
RESUMO: Este Artigo é resultado de uma Pesquisa sobre “Antirracismo em uma Escola em
Transformação” em que vêm mostrando que a formação da identidade brasileira tem em sua
constituição um rosto negro, mas ainda precisamos resgatar a presença dos negros que ao longo
de sua constituição enquanto Nação excluiu os negros, negando-lhes direitos constitutivos que
fazem falta e que precisam constantemente ser resgatados para que a humanidade de uma cultura
e de um povo seja restabelecida, muito embora se tirar a população negra o Brasil enquanto
Nação fica sem rosto, sem Identidade. A pesquisa de cunho bibliográfico tem por objetivo resgatar
a presença da cultura africana no nosso processo de constituição do Brasil enquanto Nação.
A emancipação e o empoderamento passa pela vivência da cidadania que liberta, transforma
e coloca de pé um povo esquecido, mas que resistiu bravamente e que não volta mais para a
senzala.

Palavras-chave: Cultura Africana; Negros; Negras; Brasil.
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INTRODUÇÃO

A

educação no município de São Paulo não pode ignorar a prática pedagógica
com a educação antirracista de negros, pardos, mulatos que permeiam nossa
regência em sala de aula. O racismo no Brasil acontece de forma silenciosa, a
igualdade racial ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar de fato a uma sociedade
equânime, ou seja, onde todos tenham vez e voz por ser e não por ter e que a cor da pele, o
tipo de cabelo não seja motivo de dor, de discriminação, de invisibilidade.
O racismo é um problema que precisa ser enfrentado por todos os brasileiros independentemente da cor, da origem, da raça. A história do Brasil não deixa dúvidas que nosso país
é negro em sua grande maioria, isso quer dizer que temos uma matriz africana em nossa
formação cultural e em nossa própria identidade.
Não somos iguais, somos diferentes e aí está a riqueza de sermos humanos. Somos
diferentes e há uma necessidade de se respeitar a diversidade e o fato de sermos singulares,
únicos, irrepetíveis.
Urge a população negra gostar de sua história, tomar posse de sua história, quando isso
acontece, há um fortalecimento nessa resistência por séculos de dominação que desafia aos
oprimidos a gostarem de sua luta, de sua história e de sua libertação e para isso é preciso a
concretude e a quebra dos grilhões de opressão.
O racismo está na estrutura da nossa sociedade, está embrenhado, impregnado e é um
elemento estruturante de nossas ações e relações, existe um número altíssimo de homens e
mulheres negros que são exterminados pelo fato de serem negros, pobres e de serem membros de Comunidades que exigem seu lugar numa sociedade que não pode mais ignorá-los
e criminaliza-los.
Urge a discussão sobre o racismo no Brasil para que homens e mulheres possam ter
oportunidades e extinguir a culpabilidade de um povo que mais contribui do que impede as
coisas de acontecer da forma que acontecem com liberdade plena.
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MARCOS LEGAIS ANTIRRACISTAS NO
ÂMBITO ESCOLAR
As Políticas Públicas são imprescindíveis
para que se extingam visões de que o negro e
a negra são suspeitos pela sua cor e são vistos como violento, ou seja, se torna o alvo do
racismo, do preconceito da polícia e de uma
sociedade que insiste em não o considerar.
O termo negro para o IBGE é a soma
de pretos e pardos que gira em torno de mais
de 50 % (cinquenta por cento) da população é
negra, ou seja, preta e parda (BRASIL, 2010).
Historicamente o termo preto foi trazido de forma pejorativa e que foi introduzido em nosso
vocabulário com os chavões “lista preta”, “hoje
é dia de preto”, “isso é coisa de preto” esse
vocabulário é de uma sociedade que tem o racismo estrutural e que é estruturada, também,
por meio do racismo.
É preciso considerar a construção e o uso
social que foi sendo feito pelo Brasil para o termo “preto”, ou seja, que varia de acordo com a
vertente e da fonte utilizada e/ou recorrida para
a pesquisa com a consciência de que se precisa avançar muito para as relações etnicorraciais
em que “negro” é a postura que inclui pretos e
pardos.
A Lei Nº 10.639 preconiza que os estabelecimentos de Ensino a obrigatoriedade do
ensino sobre a história e a cultura afrobrasileira
no Art. 26-A, § 1º e § 2º:
§ 1º – O conteúdo programático a que
se refere o caput deste artigo incluirá o
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura
negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais,
econômica e política pertinentes à História a Brasil.
§ 2º - Os conteúdos referentes à História
e Cultura Afrobrasileira serão ministrados
no âmbito de todo currículo escolar, em
especial nas áreas de Educação Artística
e de Literatura e História Brasileiras (BRASIL, 2003).

É preciso mudar as relações no contexto escolar e as relações etnicorracias precisam
estar contempladas na regência em sala de
aula de forma que os alunos possam ter sua
dignidade assegurada. É preciso romper com
a lógica racista e segregadora de alunos afrodescendentes que lotam nossas salas de aula
e que querem, desejam, aspiram pela aquisição
de conhecimento que liberta, transforma para
que se possa viver a cidadania plena.
A Constituição Federal (1988), estabelece como crime inafiançável e imprescritível,
essa afirmação se torna a maior do mundo
atualmente para o racismo pressupõe o fato
de que estamos e vivemos em um país extremamente racista. Logo a pena inafiançável e
imprescritível que está prevista nos artigos 4º e
5º da Constituição Federal que o crime precisa
ser por racismo, no entanto, a maioria dos advogados conseguem desqualificar e transformar o
racismo para injúria racial.
A Jornalista “Maju”, sofreu ataques pelas Redes Sociais pela sua cor, assim como a
atriz Thais Araújo se constituem em negras de
sucesso, negras talentosas, ocupando espaço
nobre, estamos lidando com pessoas que não
estão maia aceitando o gueto, ou seja, é possível viver num mundo em que a pluralidade
cultural, racial, étnica e social respeite as ações
afirmativas, de gênero, família, empoderamento,
afetividade sem discriminação, em segregação
ou radicalismos, portanto, é possível vivem nesse mundo mesmo que esteja cheio de preconceitos (RAMOS, 2017):
Fazer um livro sobre o ponto de vista de
uma exceção não ajuda em nada a questão da exclusão dos negros no Brasil. Meu
Deus, como fazer um relato quase autobiográfico sem tornar o texto uma apologia a mim mesmo e meus pares um pouco mais bem sucedidos (RAMOS, 2017,
p.11).

Ramos (2017), tenta refletir o que significa ser um caso excepcional pelo fato de ter
nascido em uma ilha próximo a Salvador em
que havia quatro casas em energia elétrica é,
hoje, um bem sucedido ator, como sua esposa
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Taís Araújo. No entanto, é preciso ler a obra de
Lázaro Ramos sob a ótica da meritocracia, ou
seja, quem quer consegue. O texto da obra está
muito bem escrito e vale a pena a sua leitura até
para mostrar que mesmo com a discriminação
e o racismo é possível ser “ser”.

É um aprendizado e isso se dá por meio
da educação como uma aposta, ou seja, na
educação tranquilo, clara e científica, uma vez
que ser racista não é apenas um crime e uma
ofensa ética, mas um sinal claro de limitação
intelectual.

Fanon (2008), em sua obra Pele negra
máscaras brancas ressalta que,

Segundo Francis Bacon, “conhecimento é poder”. O conhecimento dirige o mundo
sempre. Bacon (1999), em sua obra “Novum
Organum ou Verdadeiras Indicações acerca da
Interpretação da Natureza”, se torna fundamental para nós, o que se sabe se torna um empoderamento da existência humana.

[...] há uma zona de não ser, uma região
extraordinariamente estéril e árida, uma
rampa essencialmente despojada, onde
um autêntico ressurgimento pode acontecer. A maioria dos negros não desfruta do
benefício de realizar esta descida aos verdadeiros Infernos (FANON, 2008, p. 26).

O Brasil continua sendo um país extremamente racista e a questão que se coloca é:
seria possível inverter a ordem estabelecida? A
cor da pele nem sempre significa que a pessoa
seja já serviçal. Existe no Brasil uma vasta parcela da sociedade que já nasceu condenada
sem ter noção disso, mas que aos poucos vai
se estranhando na personalidade indelével do
ser humano. Há uma pequena parcela que já
nasceu salva por ser branca, de origem italiana,
alemã e branca,
Qualquer informação sobre as mulheres é
necessariamente informação sobre os homens, que um implica o estudo do outro.
Essa utilização enfatiza o fato de que o
mundo das mulheres faz parte do mundo
dos homens, que ele é criado nesse e por
esse mundo masculino. Esse uso rejeita
a validade interpretativa da ideia de esferas separadas e sustenta que estudar as
mulheres de maneira isolada perpetua o
mito de que uma esfera, a experiência de
um sexo, tenha muito pouco ou nada a ver
com o outro sexo (SCOTT, 1995, p. 22).

O ser humano não nasce racista. Ninguém
nasce com identidade étnica, ou seja, nenhuma
criança nasce com preconceito é necessário
ensinar alguém a ser preconceituoso. É preciso
trabalhar na desconstrução do preconceito e do
racista.

Excluir pode se tornar uma estratégia de
controle, porque o conhecimento é poder. O ser
humano só leva uma coisa na sua bagagem –
o conhecimento. Educação é poder, educação
liberta, transforma, tudo o que o ser humano
sabe se torna habilidade que terá para o seu
existir.
Portanto, é possível desconstruir o preconceito e o racismo que estão arraigados em
nossas relações que estabelecemos e ao superar tais ações é possível perceber as mazelas
que ainda nos encontramos e que precisam ser
superadas almejando a igualdade política e formal entre todos os brasileiros.
Freyre (1998), afirma que, as teorias raciais europeias para atualizar e naturalizar por
meio da ciência, as desigualdades sociais e raciais brasileiras no final do século XIX. Schwarcz
(1993), afirma que a “democracia racial” é um
rótulo político dado às ideias de Gilberto Freyre
buscando o precário equilíbrio político entre desigualdade social, autoritarismo político e liberdade formal.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, defendeu em sua tese de doutorado, publicada em 1962, que o preconceito racial existe desde o período escravista e continua a se
perpetuar em nossas relações desde antes da
escravidão, passou pelo período da escravidão,
houve a libertação dos escravos por intermédio
da Lei Áurea, mas o racismo e as relações de
escravagismo continuam a se perpetuar,
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O preconceito de “raça” ou de “cor” era
um componente organizatório da sociedade de castas. Nela, porém, a representação do negro como socialmente inferior
correspondia tanto a uma situação de
fato, como aos valores dominantes na
sociedade. [...] era um componente essencial e “natural” do sistema de castas.
[...] Apenas lateralmente, apesar da enorme importância desse processo, a função
reguladora do preconceito agia no disciplinamento das expectativas e possibilidades de ascensão social: no caso dos mulatos claros livres. Com a desagregação
da ordem servil, que naturalmente antecedeu, como processo, à abolição, foi-se
constituindo, pouco a pouco, o “problema
negro”, e com ele intensificando-se o preconceito com novo conteúdo. Nesse processo o “preconceito de cor ou de raça”
transparece nitidamente na qualidade de
representação social que toma arbitrariamente a cor ou outros atributos raciais
distinguíveis, reais ou imaginários, como
fonte para a seleção de qualidades estereotipadas (CARDOSO, 1962, p. 281).

Existe de fato um problema desde muito
tempo que está para ser resolvido e que permeia nossas relações, que o racismo no Brasil
seja ele velado ou desvelado e que carece de
consciência na sua utilização. Banton & Miles
(1994), afirmam que:
Até o final dos anos 1960, a maioria dos
dicionários e livros escolares definiam [o
racismo] como uma doutrina, dogma, ideologia, ou conjunto de crenças. O núcleo
dessa doutrina era de que a raça determinava a cultura, e daí derivam as crenças
na superioridade racial. Nos anos 1970, a
palavra foi usada em sentido ampliado para
incorporar práticas e atitudes, assim como
crenças; nesse sentido, racismo [passa a]
denota[r] todo o complexo de fatores que
produzem discriminação racial e, algumas
vezes, frouxamente, designa também aqueles [fatores] que produzem desvantagens
raciais (BANTON & MILES, 1994, p. 276).

Desvantagens sociais, desigualdades sociais com um forte racismo é o que se vê, no
entanto, uma das formas mais eficazes de superar o racismo arraigado em nossa história é

a educação para transformação do ser humano
que poderá viver de forma que a cor dos olhos
e a cor da pele seja mais importante que o racismo que fere, excluí, mata tanto fisicamente
como psicologicamente, ou ainda, deixa muitos
seres humanos invisíveis para o sistema que os
descarta. Para Hasenbalg (1979):
(a) discriminação e preconceito raciais
não são mantidos intactos após a abolição, mas, pelo contrário, adquirem novos
significados e funções dentro das novas
estruturas e (b) as práticas racistas do
grupo dominante branco que perpetuam a
subordinação dos negros não são meros
arcaísmos do passado, mas estão funcionalmente relacionadas aos benefícios materiais e simbólicos que o grupo branco
obtém da desqualificação competitiva dos
não brancos (HASENBALG, 1979, p. 85).

Segundo DaMatta (1990), o Brasil não é
uma sociedade que prima pela igualdade social, pois convive com hierarquias sociais e privilégios e isso conduz a uma falsa consciência
ou falsa ilusão de que o “mito da democracia
racial” está representado pelas elites e pelo Estado que perpetua as desigualdades raciais que
acontecem no Brasil aprofundando a dominação e opressão sociais.
Ramos (2017), afirma que, o racismo
está presente e muitas vezes é mais fácil considerá-lo brando:
[...] que existiam questões que não precisavam ser ditas, tinham de ser pensadas. Nestas discussões e negociações,
de vez em quando a preguiça impera. É
mais fácil escolher um argumento – como
defender que no Brasil o racismo é mais
brando – e insistir nele, dizendo que tudo
é mimimi ou mania de perseguição. Sem
assumir a complexidade, nada muda de
lugar (RAMOS, 2017, p .58).

Não dá para ignorar o fato de que somos
um país que em sua constituição tem uma parte de sua identidade negra, mas nega isso ao
longo da história e que ainda continuar a fazer
vítimas de todas as formas, sobretudo quando
a “carne negra”.
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Vivemos em um país que viveu por mais
de 300 anos a escravidão, um país com herança escravocrata e, por conta desse histórico de
escravização a população negra acaba ficando
à margem sendo excluída dos seus direitos que
são assegurados por Lei, mas que na prática
as coisas não acontecem como deveriam acontecer em que se vive em um regime patriarcal
que sustenta economia do país. De acordo com
Saffioti (2004):
Ele se estabelece como um pacto masculino para garantir a opressão de mulheres, as quais tornam-se seus objetos de
satisfação sexual e reprodutoras de seus
herdeiros, de força de trabalho e de novas
reprodutoras (SAFFIOTI, 2004, p. 105).

Nos vários espaços de poder se percebe
que esse problema do empoderamento da população negra que é maioria no país precisa ser
resolvido, mas que não há interesse por parte
das políticas públicas e de uma pequena elite
que detém o poder econômico e os meios de
produção do país.
O Brasil precisa enfrentar o debate racial
como se deve, isso se deve ao fato que é muito
difícil ser negro e negra em um país que ainda
insiste no mito da democracia racial que ainda
insiste em colocar como violento quem se põe
contra o sistema que é violento, é um país que
tem a lógica Casa Grande e Senzala muito arraigada e enraizada com totais possibilidades
de outro tipo de existência que não seja a da
norma, a da regra, restituindo as humanidades
negadas e deixar que população negra seja vista a partir de sua negritude e do seu axé.
Segundo Nogueira (1955), no Brasil a um
racismo de marca e não de origem, ou seja, não
há ascensão de “famílias de cor”, pois, temos
a presença do mestiço, ou seja, o mulato que
era aquele ser, aquele sujeito que não se identificava nem com o negro e nem com o branco,
filhos de violência dos Senhores comas mulheres negras ou dos senhores com as mulheres
índias, portanto. Para Nogueira (1955),

os indivíduos de cor, em condições de subir socialmente, em geral, se unem com
pessoas brancas, seja como um meio de
favorecer a própria ascensão, seja como
um modo de consolidar o status já atingido, ou seja, ainda, porque a identificação
com as classes média e dominante implica
a interiorização dos ideais sexuais e estéticos destas (NOGUEIRA, 1955, p. 502).

Um país que tem a cor a negra e precisa passar pelo processo de branqueamento, o
mestiço, o miscigenado vai “limpando” essa população, mesmo estando “suja” a família por ter
o sangue negro, passa a ser redentora porque
num país negro a gradação de cor uma gradação de modalidade social de estratificação
social. A Lei Nº 10.639/2003 entre suas metas
visa garantir:
[...] o direito dos negros, assim como de
todos os cidadãos brasileiros, cursarem
cada um dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas,
orientados por professores qualificados
para o ensino de diferentes áreas de conhecimentos; com formação para lidar
com as tensas relações produzidas pelo
racismo e discriminações, sensíveis e
capazes de conduzir a reeducação das
relações entre diferentes grupos étnicorraciais entre eles descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, e povos
indígenas. Estas condições materiais das
escolas e de formação de professores
são indispensáveis para uma educação
de qualidade para todos, assim como é o
reconhecimento e valorização da história,
cultura e identidade dos descendentes de
africanos (BRASIL, 2003, p. 11).

É preciso demarcar e deixar evidente em
qualquer análise que se faça que o racismo
existiu, existe e continuará existindo as lutas e
formas de resistência se constituem e se concretizam em movimentos com a organização
da população negra que é a maioria no Brasil,
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As ações afirmativas constituem-se em
políticas de combate ao racismo e à discriminação racial mediante a promoção
ativa da igualdade de oportunidades para
todos, criando meios para que as pessoas pertencentes a grupos socialmente
discriminados possam competir em mesmas condições na sociedade (MUNANGA
& GOMES, 2006, p. 186).

Essa tentativa de uma identidade nacional, de uma nação homogênea só emerge, ou
seja, só vem à tona em momentos de Copa do
Mundo, no momento em que todos dizem “eu
sou brasileiro com muito orgulho, com muito
amor” poque no cotidiano dos brasileiros as diferenças são patentes principalmente se esses
brasileiros forem homens negros e mulheres
negras.
A sociedade brasileira, embora enfrente
constantemente impasses e contradições acerca do reconhecimento de direitos aos quais todos os negros devem ter acesso, apresenta,
gradativamente, mudanças significativas e que
vão empoderando negros e negras que foram
estigmatizados por muitos séculos e se levantam para assumirem seus lugares. Nesse sentido:

O Brasil é um país multicultural em que
temos a influência da cultura afrodescendente,
indígena, europeia, temos várias participações
de culturas para a formação de nossa cultura,
de nossa identidade, de nossa formação enquanto povo, enquanto nação.
O racismo no Brasil segue firme e forte e
as práticas discriminatórias vão exigindo mais
organização e aí que surge a possibilidade a
possibilidade do ensino de história e da cultura
afrobrasileira na escola porque a educação é
o caminho para transformar, libertar e escrever
uma nova história numa perspectiva dos escravizados, dos esquecidos, dos vencidos, dos
sobreviventes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como aporte
teórico o pensamento e os resultados de pesquisas de autores consagrados que refletem
sobre a temática proposta no sentido de dar
respostas para alguns problemas que surgem
com os alunos no processo de aprendizagem
educando-os para viver em uma escola diversa
com educação para o saber sensível.

[...] ações afirmativas precisam ser implementadas pelas universidades, institutos e
escolas abrindo-se assim novos territórios
para práticas formativas que girem em torno da História e Cultura Africana e Indígena, relações étnicorraciais, diversidade,
preservação de nosso patrimônio material
e imaterial (ROCHA, 2012, p. 98-99).

A presente pesquisa partir dos aportes
teóricos os estudos de Bacon (1999), Banton
& Miles (1994), Brasil (1988, 2002, 2010), Cardoso (1962), Damatta (1990), Fanon (2008),
Freyre (1998), Hasenbalg (1979), Ramos
(2017), Saffioti (2004), Schwarcz (1989), e outros que abordaram a temática objeto de nossa
análise em discussão no presente artigo.

Esses elementos e essas lutas de resistência dos grupos do Movimento Negro trazem
a possibilidade de uma geração de orgulho de
ser negro e conseguir reconstruir a valorização
desse povo que foi escravizado, inferiorizado,
excluído, martirizado, massacrado por mais de
três séculos e mesmo com todas essas conquistas.

Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, documentários, obras e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão acerca da inclusão no
processo de ensino-aprendizagem abordada na
presente pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se pensa em Racismo Estrutural independente dos seres humanos aceitarem ou
não, ele faz parte do cotidiano existencial das pessoas e constitui as relações no seu padrão de
normalidade.
O racismo como modo de estrutura pode ser exemplificado no o funcionamento normal da
vida cotidiana dos seres humanos. Quando nos referimos ao racismo estrutural estamos falando
basicamente de três dimensões do racismo entendido nessa perspectiva que não é patológico ou da
forma como entendemos patologia, estamos nos referindo a economia, política e de subjetividade,
essas três dimensões constituem o que se chama de estrutural.
O apego ao passado escravagista leva a supremacia branca não faz com os que negros
sejam incluídos e aí o racismo se reproduz na medida em que estrutura as relações sociais, há que
se desconstruir a inferiorização dos negros e a desigualdade social que a supremacia branca criou.
A intolerância precisa ser vencida, assim como o racismo e é urgente a criação de condições
para que o empoderamento de homens e mulheres aconteça de forma que isso perpasse pela
vivência da cidadania.
Me parece que um dos caminhos viáveis está na Educação Universal baseada nos Direitos
Humanos que proporcionará outras formas de olhar para criação de novos seres humanos com
novas mentalidades e novas possibilidades de empoderamento, vendo o ser humano como sujeito
dotado de potencialidades múltiplas.
Atuar no processo educacional proporciona mudanças visíveis no tratamento dos seres humanos que precisam ser educados nos direitos humanos para vivenciar sua cidadania de maneira que
a equidade seja uma constante na vida das pessoas com quem nos relacionamos e estabelecemos
contatos rotineiros.
O ser humano sofre uma dupla pressão por ser negro e por sofrer o racismo em sua pele
nas relações que vivencia. O empoderamento visa proporcionar que as pessoas vivam de forma
empoderada, ou seja, sem a vulnerabilidade social que são vítimas: jovens negros são mortos, estão
nas prisões como maior população, estão fora das escolas e das universidades, as mulheres são
violentadas, estupradas, espancadas, desrespeitadas e, ambos homens e mulheres são violentados
em sua dignidade humana mais profunda.
As políticas públicas precisam levar em consideração que o racismo existe e que deixa os seres
humanos mais vulneráveis e isso requer uma atenção direcionada, um olhar diferenciado e que se
tenha uma política mais focada nessa parcela da população que necessita mais desse atendimento
para que o empoderamento venha acontecer de forma que possam viver sua cidadania com seus
direitos garantidos e assegurados por Lei.
No entanto, é preciso ter claro que a Lei não muda a cultura é necessário a criação de uma
consciência da cidadania com os direitos plenos garantidos para além da Lei, ou seja, para que de
fato na prática concreta da vida das pessoas esses direitos possam ter não só a sua
validação como a sua concretude no chão da história transformando a forma como não
só a cultura foi sendo construída, mas a própria cidadania foi sendo vista ao longo da
história.
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A INCLUSÃO DE ESTUDANTES SURDOS EM SALAS DE AULA
NA ESCOLA COMUM
RESUMO: Por meio desse artigo procura-se abordar reflexões pertinentes ao tema da inclusão
dos estudantes surdos em sala de aula. Vivemos em uma sociedade orientada para o som.
Grandes quantidades de informações são transmitidas deliberada e acidentalmente por meio
de interações com outras pessoas. Por meio dessas interações, as crianças refinam suas
habilidades de comunicação, desenvolvem a linguagem, adquirem informações sobre o mundo
(ou seja, conhecimentos básicos e de domínio), aprendem conceitos, se alfabetizam, desenvolvem
habilidades sociais e participam das atividades diárias da vida. Uma perda auditiva de qualquer
grau ou tipo pode afetar a quantidade e também a qualidade das interações com outras pessoas,
o que, por sua vez, pode afetar adversamente o desenvolvimento linguístico, acadêmico, social,
emocional e profissional.

Palavras-chave: Interações; Linguagem; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

P

or ser a surdez uma deficiência de baixa incidência, não há um entendimento
amplo de suas implicações educacionais, mesmo entre educadores especiais.
Essa falta de conhecimento e habilidades em nosso sistema educacional contribui
para os desafios já substanciais que os alunos surdos enfrentam no recebimento de serviços
educacionais adequados.
Uma perda auditiva de qualquer tipo ou grau pode afetar o desenvolvimento e o funcionamento de várias maneiras. A colocação educacional para alunos surdos ou com deficiência auditiva é uma decisão importante. Inclusão, isto é, colocação dentro da sala de aula
de educação geral com colegas em desenvolvimento típico, é uma colocação cada vez mais
preferida para alunos. Os defensores da inclusão promovem os benefícios sociais e acadêmicos que incluem a promoção da aceitação de diversos alunos e o apoio à educação de
todos os alunos.
Para que a educação inclusiva seja bem-sucedida, vários fatores devem estar presentes.
Os administradores da escola devem apoiar a inclusão. Os professores de educação geral,
que são os principais responsáveis pela educação de todos os alunos.
Em muitos casos, crianças surdas com inteligência normal podem aprender em uma
sala de aula típica - desde que tenham os suportes apropriados no local. Existem vários tipos
de suporte que podem ajudar a garantir o sucesso acadêmico de uma criança surda.
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Acredita-se que havendo uma melhor
qualificação do profissional envolvido com a
educação, é possível vislumbrar que sejam
acolhidas as questões referentes à inclusão
nas escolas, sendo de suma importância que
o aluno surdo encontre dentro do âmbito escolar sua integração com os demais.
Para Stainback (1999, p. 25): “Os aspectos da escola nesse período de grandes
alterações sociais têm sofrido mudanças, por
conta disso, os professores necessitam de se
transformarem para que tenham como trabalhar com os alunos surdos”.
Atualmente a qualificação do professor
da rede pública, tem sido bem destacada nos
cursos de graduação, justamente pela grande
quantidade de alunos com necessidades diferenciadas. É de suma importância que haja
uma atenção especial quanto ao preparo dos
profissionais ligados à educação, para que
ao receber esses alunos, não incorrem com
a problemática da exclusão. “Uma política de
formação de professores é um dos pilares
para a construção da inclusão escolar, pois
a mudança requer um potencial instalado, em
termos de recursos humanos, em condições
de trabalho para que possa ser posta em prática”(MENDES, 2004, p. 227).
Pela Resolução nº 2, de 11/09/2001
do Conselho Nacional de Educação, fica instituído:
Art. 8º - As escolas da rede regular de
ensino devem prever e prover na organização
de suas classes comuns:
I – Professores das classes comuns e
da educação especial, capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento
às necessidades educacionais dos alunos.

O certo é que os formandos do magistério e pedagogia tenham uma formação mais
generalizada, comum a todos, e somente
aqueles que desejam seguir com um atendimento especial, sejam qualificados em cursos
de especialização e pós-graduação para estarem aptos para lidarem com as deficiências
que visam atender.
Um professor intérprete dentro do âmbito da sala de aula consegue ter discernimento
daquilo que foi instruído, além de saber motivar a criança surda a praticar a linguagem
de sinais desde cedo, permanecendo em seu
íntimo, no seu intelecto, desenvolvendo sua
parte cognitiva e psicológica dando-lhe condições futuras de se estruturar como homem.
O tradutor intérprete da linguagem de
sinais surgiu da prestação de serviços voluntários, que pouco a pouco passou a ser mais
apreciado como forma de profissão, por conta das múltiplas conquistas adquiridas pela
comunidade surda. Para alguns a atuação da
comunidade surda em movimentos sociais,
ocasionou a busca por qualificação de tradutores e intérpretes, sem deixar de ressaltar
que o fato da linguagem de sinais terem sido
consideradas uma língua oficial, fez com que
muitas instituições procurassem por profissionais intérpretes.
Esse intérprete tem a função de transformar determinadas palavras de uma língua
em outro tipo de linguagem, e muito embora
aparente for de fácil compreensão, essa transformação necessita de muita desenvoltura linguística, um bom desenvolvimento cognitivo e
técnico. Ao intérprete cabe também a função
de atuar diante de integração de pessoas ouvintes com pessoas surdas.
O tradutor e intérprete é o profissional
que domina a língua de sinais e também a
língua falada, sendo qualificado para o desempenho e função de interpretar, devendo
dominar tanto a língua de sinais quanto a língua portuguesa.
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Em 2010 o então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a
lei nº 12.319, que regulamentou a profissão
de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira
de Sinais, bem como, em seu artigo 2º das
competências que lhe cabiam em relação às
interpretações da língua portuguesa e de sinais de forma simultânea.
Para atuar nessa profissão é imprescindível obter qualificação peculiar, ou seja, ter
propriedade nos processos, nas táticas e nos
métodos de tradução e interpretação. É preciso que este profissional auxilie o professor
no âmbito escolar.
A função deste profissional é tão somente interpretar o que está sendo falado,
colocando em prática as sinalizações específicas condizentes com o assunto que está
sendo mencionado, sem alterar os dizeres,
sendo imparcial, enfim exercendo com profissionalismo sua função sendo fiel ao interpretar os dados sem desviar-se do conteúdo.
A profissão de intérprete é muito bem quista,
mas infelizmente há uma minoria qualificada
para atender a demanda existente. Para Quadros (2004, p. 60):
Observando a real situação do Brasil no
ensino, o que se tem é uma situação impraticável, visto que não há como atender
às reivindicações legais que definem o
ingresso e a permanência do aluno surdo na escola analisando suas diferenças
sem que exista dentro do âmbito escolar
o intérprete da língua de sinais. Devido a
esse problema, torna-se indispensável o
investimento na qualificação do intérprete
da língua de sinais para atender no meio
escolar (QUADROS, 2004, p. 60).

A parceria entre professor e intérprete é
simplesmente imprescindível na sala de aula,
uma vez que caberá ao professor transmitir
seus conhecimentos aos alunos ouvintes e
ao intérprete divulgar em tempo real a mesma
explicação por meio dos sinais aos alunos
com surdez.

É preciso que a educação inclusiva seja
pauta nas propostas pedagógicas das escolas, que se volte maior atenção para esse público diferenciado, afinal somente com adoção de certas medidas, certas ações torna-se
possível alterar o quadro de exclusão tão repetitivo no âmbito escolar.
A preocupação pedagógica deve voltar-se para o quesito exclusão, procurando alterar
essa situação, se importando em criar ambientes mistos, que determinem uma aprendizagem
que envolva todos os alunos sem distinção.
No Brasil, existem centenas de leis que
esclarecem quanto à recusa de matrículas
de pessoas deficientes, que necessitam ser
incluídas no contexto escolar, mas a realidade existente apresenta-se de outra forma, em
um cenário totalmente adverso, com um palco despreparado, muitas vezes por culpa do
próprio professor sem qualificação e preparo
necessário, outras por conta de outros profissionais ligados à área da educação.
Nesse palco de um lado atuam os alunos com deficiência que reclamam seguidas
vezes das escolas que insistem em deixar
excluídos, por não terem acessibilidade, não
apresentarem metodologias condizentes com
suas necessidades.
A realidade que se nota é inteiramente
antagônica, mesmo diante de uma infinidade de leis e decretos que ponderam sobre
a entrada de alunos com deficiência auditiva
nas escolas, concedendo-lhes o direito a frequentarem salas de aulas regulares, o que
se vislumbra são leis que embora favoreçam
os deficientes, dificilmente são seguidas nas
escolas regulares. Um fato muito comum que
se nota é a presença de dois cenários, em um
deles a presença rara de algumas escolas voltadas para a comunidade surda de educação
é bilíngue, já em outro palco a escola regular,
que recebe tanto alunos ouvintes, quanto surdos, que deveria seguir o mesmo padrão e
ser coerente em relação à outra escola bilíngue, porém isso não é uma assertiva, não é
a regra,
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A questão do acesso à língua de sinais é
iminente na recepção educacional à criança surda. Qualquer atuação pedagógica
deve atender sua condição linguística e
apresentar a Libras (língua brasileira de
sinais) como forma de ingresso. No entanto, isso não é lembrado em muitas
das experiências escolares em salas de
aula onde alguns professores lecionam
apenas com parte de domínio das Libras
(LEBEDEFF, 2010, pg.177).

Muitos pontos são elencados nas leis,
inclusive sobre a linguagem brasileira de sinais, acredita-se que devido a isso, o aluno
surdo é tido como especial, afinal as escolas
ainda em muitos locais, encontram-se desprovidas, sem qualquer condição, sem ferramentas e carentes de professores aptos a
exercerem a função demandada. “Um aluno
ainda é visto como especial porque o sistema
de ensino, as aulas ministradas, não consegue atender suas precisões e necessidades”
(MITTLER, 2003, p. 32).

A ESCOLA E AS PREOCUPAÇÕES NO
ATENDIMENTO ESPECIAL
É importantíssimo que a escola esteja
atenta às preocupações, às peculiaridades,
os problemas e as resistências exibidas por
seus alunos no dia-a-dia, no âmbito escolar e
também no transcorrer do processo de aprendizagem.
Que seja um local aberto, afável, pronto e aparelhado para acolher às distinções
de cada aluno, lembrando sempre que para
se ter, uma educação escolar inclusiva, não
pode deixar de lado o educando, que use de
métodos, recursos didáticos e aparelhamentos especiais que permitam a correção e a
ampliação da fala e da linguagem, para ocorrer à inclusão de forma plena, proporcionando
a integração entre a educação especial com
o método educacional vigorante, garantindo
a formação de cidadãos mais conscienciosos
e participativos:

Educar crianças com necessidades especiais ao lado de outras crianças em
escolas comuns é admirável, não apenas
com intuito de fornecer oportunidades de
socialização e de modificar o pensamento
estereotipado das pessoas sobre as restrições, mas também para ensinar o aluno
a dominar habilidades e conhecimentos
necessários para a vida futura dentro e
fora da escola (MENDES, 2004, p.228).

Para que a escola realmente colabore
com a inclusão de alunos com surdez, é preciso que haja certas adaptações e mudanças.
Que se busquem novas metodologias, tecnologias e formas de relacionar alunos surdos
e ouvintes, alunos surdos e seus educadores,
ou seja, que seja possível haver a comunicação entre todos sem distinção. Somente permitindo essa troca, esse convívio entre todos,
poder-se-á dizer que a escola realmente está
caminhando para o lado da inclusão,
Inclusão é algo que vai muito além do
ingresso de alunos diferenciados no âmbito escolar; pode-se dizer que é estar
disposto a propiciar atividades pedagógicas onde todos os alunos sem exceção
participem se envolvam não como um
grupo idêntico, mas sim como pessoas
com suas próprias biografias e concepções particulares, com suas características que os tornam exclusivos. Em meio
a isso, dentre muitas especialidades que
existem, está à figura do surdo, que desenvolveu no decorrer de sua vida, táticas
a de inquietação e de demonstração, que
levou até o mundo, constituindo o que se
denominou como cultura surda (DORZIAT,
2007, p. 1).

Ainda, sobre a inclusão na Secretaria da Educação Especial (2004, p. 09): ”A
construção de uma escola inclusiva implica
em transformações no contexto educacional:
transformações de ideias, de atitudes, e da
prática das relações sociais, tanto no âmbito
político, no administrativo, como no didático-pedagógico”.
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É importante que o aluno surdo não
seja puramente jogado na sala de aula, é preciso que seja incluso no contexto, e para que
isso ocorra, a escola tem que ter condições
de recebê-lo, caso contrário, não há como se
falar em inclusão.
É preciso que se conheçam as especialidades desse aluno, suas reais necessidades,
seus potenciais, que haja o desenvolvimento
de um trabalho que vise seu crescimento e
sua aprendizagem, que não se anseie por um
mero copista, mas por alguém capacitado,
que consiga entender aquilo que está sendo
ensinados, com condições equivalentes aos
demais alunos em aprendizagens. Segundo
Skliar (1998, p.37):
Não se pode confundir democracia com
tratamento igualitário, justamente porque
se um surdo é tratado da mesma forma
que um aluno ouvinte, ele estará em situação de desvantagem, visto que não
conseguirá absorver os conhecimentos
que lhe forem passados. Com relação à
democracia, já existe uma preocupação
com as particularidades de cada um dos
alunos, seus ritmos durante o aprendizado e suas precisões particulares (QUADROS, 2004, p. 60).

Muitas escolas atualmente têm buscado
oportunidades para os alunos com surdez, é
claro que essa não é via de regra, mas já é
possível ver em muitas salas de aula, a presença diária de um intérprete e em outras um
bilíngue com um único fim, dar igualdade de
condições de aprendizado para todos os alunos, sem distinção, sem qualquer mudança,
no mesmo tempo, todos juntos.
Quando se fala em ter um professor
bilíngue dentro da sala de aula, não se dá
privilégios para o aluno surdo, mas lhe é
concedido o direito de aprender em igualdade de condições com o aluno ouvinte. Essa
sugestão mantém as especificadas que são
próprias dos surdos, que é o falar em “Bilinguismo”, já que se utiliza de duas línguas

cotidianamente o português e a língua brasileira de sinais (LIBRAS). “O professor bilíngue
é aquele que possui fluência em Libras que
ampliará a instrução do ensino da língua portuguesa escrita tendo como apoio as técnicas
de ensino de segunda língua” (FERNANDES,
2012, p. 105).
A educação bilíngue busca dar à criança surda, o mesmo direito que a criança ouvinte tem em relação ao seu desenvolvimento
cognitivo, garantindo que tenha condições de
se desenvolver de forma harmoniosa com os
outros colegas de sala de aula.
Do ponto de vista bilíngue a pessoa surda é observada como alguém diferente, não
como um ser portador de deficiência, mas
alguém que em virtude de certa dificuldade
auditiva não consegue assimilar os conteúdos
que lhe são passados, não tem condições
de desenvolver todo seu potencial, justamente porque não teve seus direitos linguísticos
acatados.
A importância dada pelo governo e as
melhorias obtidas pela comunidade surda ao
longo dos anos, o que se percebe é que a inclusão do aluno surdo infelizmente ainda não
tem sido de todo satisfatória. O que se nota é
que em algumas escolas existe muita preocupação com esse aluno ao oferecer métodos
que realmente contribuam com sua inclusão,
que adotam práticas colaborativas com seu
crescimento, que atende suas precisões, mas
ainda não se pode dizer que em pé de igualdade com o aluno ouvinte.
É possível observar que certas escolas
não se preocupam com a adequação, que fazem uso de metodologias que se distanciam
e muito do imaginado para o aluno surdo.
Não há professores qualificados, tão pouco
se usa a língua brasileira de sinais, porque ela
ainda nem se encontra dentro do conteúdo
programático da escola regular. A inclusão
em algumas vezes é advinda por meios processuais, outras simplesmente para cumprir
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um requisito, mas o que se espera realmente
não são esqueletos bem edificados, com belas portas, rampas de acesso e janelas, mas
que uma porta verdadeiramente se abra e se
preocupe com a inclusão e o desenvolvimento cognitivo do aluno com surdez.
Nas escolas regulares não se pode afirmar que existe uma amostra do que realmente seria o ideal, nem existe a possibilidade
de se indicar um modelo de escola regular
que verdadeiramente seja o espelho para as
outras escolas em relação à inclusão. O que
pode se afirmar, é que para haver a inclusão deste aluno, é preciso que haja adoção
de certas práticas, que existam profissionais
qualificados para trabalharem com a Língua
Brasileira de Sinais, sejam eles intérpretes
ou professores bilíngues, que deem ao aluno
surdo à mesma possibilidade de crescimento
que é dada ao ouvinte. Além disso, é necessário que a escola adote um material didático
apropriado, que busque por mudanças, reveja
seus conceitos, procedimentos, e dê prioridade às necessidades dos alunos em suas
especificidades.

Ao professor cabe aproveitar certas
portas que a tecnologia abre, e que facilita a
vida e a comunicação do aluno com surdez,
ser criativo e pensar lá na frente. Desde que
direcione os trabalhos, até as redes sociais
podem ser uma excelente oportunidade, afinal elas são excelentes colaboradoras dos
surdos no que diz respeito à comunicação,
inclusão e interação, além de mostrar aos
demais alunos ouvintes que não há qualquer
diferença entre eles e o aluno surdo, apenas
a necessidade de se encontrar um caminho
para terem como se comunicar.

A tecnologia realmente é a grande porta para o aprendizado do surdo, deveria ser
adotada em todas as escolas sem exceção,
não apenas em certos modelos, mas em sua
totalidade, obedecendo a um programa, dando um direcionamento em seu uso, mas a
realidade se mostra às avessas do que se
encontra, não é um padrão, nem via de regra,
muitas vezes encontra-se num papel, datada
e assinada, em outras o professor não tem
domínio, é relutante em aprender e qualificar-se, porque julga essa ferramenta dispensável
e indiferente, haja vista que em sua época a
teoria já era o bastante, que não existia essa
tal tecnologia, que aprendeu da mesma forma.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância da audição muitas vezes é subestimada até não estar mais disponível e,
para alunos que viveram toda a vida com perda auditiva, a educação pode ser um desafio.
Os professores devem se adaptar a cada classe de alunos, e trabalhar com alunos surdos ou
com deficiência auditiva requer algumas modificações nos métodos tradicionais de ensino.
A falta ou perda de audição pode afetar o progresso de aprendizagem de uma criança,
principalmente na compreensão e produção da linguagem falada. Embora muitas teorias tenham surgido ao longo dos anos sobre qual abordagem é mais eficaz, os especialistas concordam que o método de ensino deve estar de acordo com as capacidades, necessidades e
personalidade de cada aluno.
Existem muitas oportunidades para treinamento e certificação em educação de surdos,
e a responsabilidade do educador é estar preparado para as necessidades individuais de
seus alunos. Para professores de alunos com perda auditiva, os ajustes corretos no ambiente
da sala de aula, juntamente com métodos de ensino avançados, podem significar a diferença
entre o sucesso e o fracasso de um aluno.
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A UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO MÉTODO PARA O ENSINO
DE ARTES VISUAIS
RESUMO: O lúdico no ensino de Artes Visuais é comumente empregado como recurso pedagógico,
ou seja, utilizado apenas como instrumento de transmissão de conteúdo, o que torna a
educação instrumental e estática, uma vez que não classifica como didática lúdica, mas sim
como transmutação entre conteúdo. O conhecimento, portanto, torna-se mecânico e prejudica a
autonomia, a criatividade e a liberdade de expressão dos alunos. Portanto, que o lúdico deve ser
parte integrante do cotidiano escolar e não deve ser usado de forma instrumental e estática, mas
sim no dia a dia para o desenvolvimento saudável do aluno.

Palavras-chave: Lúdico; Método; Artes Visuais.
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INTRODUÇÃO

A

disciplina Artes Visuais, muitos não sabem sobre a importância da mesma, porém ela colabora para o desenvolvimento integral dos alunos. Muitas pessoas
acreditam que o ensino de Artes Visuais se resume em desenhar e pintar, porém
vai muito além disso, pois envolve os processos criativos e estéticos que irão auxiliar no conhecimento do próprio ser.
Devido a isso, a presente pesquisa, no que se refere ao ensino de Artes Visuais, buscou-se através do lúdico, a relação e importância do ensino da mesma na vida dos alunos e
a importância desse ensino na formação do indivíduo formador de opinião.
Será analisado o ensino de Artes Visuais enfatizando a sua importância na formação
do indivíduo, demonstrando também que pode ser uma aprendizagem prazerosa por meio
da ludicidade, envolvendo os alunos se utilizando de várias expressões, fazendo com que os
mesmos possam demonstrar o que pensam e sentem, favorecendo o desenvolvimento da
criticidade daquilo que ouve, vê e faz.
A palavra ludicidade deriva do latim “ludus” que significa jogo. Tal termo, se fielmente
seguido, refere-se apenas a jogos, ao ato de brincar, no entanto com a necessidade de integrar a personalidade do corpo e da mente do indivíduo, o lúdico clareou outro significado e
passou a ir além das demarcações do “apenas brincar”; deixou-se, portanto, de ser sinônimo
de jogo. Na atualidade, faz parte das relações e atividades humanas, e também se tornou
essencial para a dinâmica social por promover a convivência comunitária.
Inúmeras teorias acerca do educar foram e continuam sendo desenvolvidas; A educação lúdica tema de estudo deste artigo, é uma dessas posições, responsável, portanto, pela
promoção das funções motoras e cognitivas fundamentais através de jogos e brincadeiras.
Contudo, o lúdico não está pautado a apenas isso, se caracteriza por atividades que levam a
criança a buscar e encontrar seu conhecimento e desenvolver o caráter de forma autônoma.
Do mesmo modo que concerne ao desenvolvimento da capacidade de atenção, memória,
percepção, sensação e outros aspectos referentes à aprendizagem.
Propiciar conhecimento, autoconhecimento, bem como o desenvolvimento de estruturas
motoras, cognitivas e sociais é imprescindível ao processo de socialização do aluno.
Através de jogos e brincadeiras, a criança aflora suas potencialidades e sente a necessidade de partilhar com os indivíduos ao seu redor suas novas descobertas, esta relação simbiótica, portanto, evidencia as capacidades, além de afetar diretamente as emoções, sugere
também as habilidades e propõem limites e desafios. É uma possibilidade de oferecer um
ambiente que propicie motivação, aprendizagem de várias habilidades e consequentemente,
trabalhar as mesmas de forma criativa e verbal-linguística. Além disso, o lúdico em parceria
com a Artes Visuais tende a ser uma exortação para o interesse genuíno e autossuficiente
em aprender.
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A ludicidade é eixo formador e principal contribuinte ao conhecimento e, mesmo assim,
há ainda escassez de pesquisas científicas e trabalhos a respeito da ludicidade enquanto
recurso didático, bem como há uma grande dificuldade e resistência dos profissionais para
adotar tal método.
O tema, portanto, foi aduzido por carecer de um debate acerca das intervenções pedagógicas que diferem das práticas e métodos tradicionais de ensino da Artes Visuais, da
mesma maneira que intervir e ressignificar o papel dos jogos e brincadeiras no processo de
ensino aprendizagem. O que os educadores sabem sobre a ludicidade no mundo do aluno
e qual o papel da escola no processo lúdico mediante ao desenvolvimento dos mesmos são
indagações carentes de respostas.
Embora tenha restrições quanto à facilidade de encontrar embasamentos científicos,
essa pesquisa social, eminentemente teórica, baseia-se em obras que em sua maioria patenteia suas convicções e experimentos com o processo lúdico em comunhão com as crianças e
também desenvolvem suas preocupações sob a ótica dos jogos e creem que eles podem ser
os principais agentes na construção e formação de estratégias motivacionais de aprendizagem.
Este trabalho tem por objetivo caracterizar, constatar, debater e analisar a relevância da
ludicidade no processo de ensino aprendizagem da disciplina de Artes Visuais, compreender
a construção do saber a partir das brincadeiras e jogos, tal como conscientizar os educadores
acerca dos problemas referentes às atuais práticas.
A estruturação deste trabalho se dará na sequência uma discussão e explanação das
possibilidades de intervenção pedagógica e como o professor pode, em sala de aula, ressignificar o papel das brincadeiras e dos jogos na escola, diferenciando-se das práticas e métodos
tradicionais do ensino da disciplina de Artes Visuais.
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O LÚDICO COMO MÉTODO PARA O
ENSINO DE ARTES VISUAIS
A primeira etapa da educação básica é
tida como indispensável para os processos
de desenvolvimento. Fortuna (2011, p.129
apud ROHRICH; RINALDI, 2014) declara
que: “educadores precisam aprender sobre
o brincar para fazer brincar, ensinar e aprender brincando”.
A Lei Federal 8069/90 – Estatuto da
Criança e do Adolescente, capítulo II, artigo
16, prevê no inciso IV – Brincar, praticar esportes e divertir-se. Ou seja, tal documento
propõe que toda criança tem o direito de dispor de jogos e brincadeiras, o que torna os
adultos que requeiram essa criança, responsável por promover o exercício desse direito
(MODESTO; RUBIO, 2014).
“Brincar é uma atividade que facilita o
desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico,
estimula o desenvolvimento intelectual, possibilita as aprendizagens” (MODESTO; RUBIO,
2014, p. 2). A ludicidade compreende três
tipos de sistema: os jogos, as brincadeiras e
os brinquedos. Kishimoto (2003, p. 15 apud
MODESTO; RUBIO, 2014) entende o jogo
como um sistema linguístico aplicado em um
contexto social e que possui regras e um objeto. O brinquedo passa a ser um suporte
para as brincadeiras e em suma, possui uma
relação mais próxima com a criança e não determina regras em sua utilização. Em vista que
as brincadeiras são caracterizadas pela ação
desempenhada na execução das regras de
um jogo e essas por si só mobilizam funções
psicomotoras, neuropsicológicas, cognitivas
e também sentimentos e afetos. (BARROS et
al., 2005),

Brincando, a criança vai elaborando teorias sobre o mundo, sobre suas relações,
sua vida. Ela vai se desenvolvendo, aprendendo e construindo conhecimentos. Age
no mundo, interage com outras crianças,
com os adultos e com os objetos, explora,
movimenta-se, pensa, sente, imita, experimenta o novo e reinventa o que já conhece e domina (GRASSI 2008, p. 33 apud
MODESTO; RUBIO, 2014).

Os jogos e brincadeiras fazem com que
a criança assimile e evolua internamente, tornando esse processo puramente auto aprendido e com muita absorção de conhecimento (IAVORSKI; JUNIOR, 2008). Conceituar o
termo brincar, no entanto, torna-se desafiador
para Kishimoto (2003, p.15 apud MODESTO;
RUBIO, 2014), uma vez que uma mesma conduta pode ser considerada jogo ou não a depender da cultura na qual estamos inseridos
e dos significados que lhe são atribuídos.
Em contrapartida, Grassi (2008, p. 70
apud MODESTO; RUBIO, 2014) entende o
termo como uma atividade capaz de incitar
sentimentos e ações para alcançar um dado
objetivo e pode ser utilizada como uma ferramenta pedagógica ou atividade profissional. Grassi define, ainda, a brincadeira como
o efeito de brincar, bem como o brinquedo
como o instrumento desse processo. É nesse momento que as atividades psicomotoras,
neurológicas e cognitivas estão devidamente impulsionadas (GRASSI, 2008 p.70 apud
MODESTO; RUBIO, 2014).
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Pozas (2011, p. 36 apud VENTURINI,
2016) reitera que “a brincadeira projeta a
criança em um universo alternativo excitante,
no qual ela não só pode viver em situações
sem limitações, mas também com menos
riscos”. Embora não seja vista por adultos
como uma didática eficiente, posto que seja
tido como uma atividade apenas para o lazer
é através do brincar que a criança formula e
reformula sua visão de mundo e amadurecem
suas capacidades cognitivas, sociais, criativas, vivenciam seguir regras e papéis sociais
e expressam suas potencialidades de forma
absoluta e criam sua identidade baseando-se
na autonomia e respeitando suas limitações.
(MODESTO; RUBIO, 2014)
A infância ativa vem perdendo cada vez
mais espaço para atividades passivas, tais
quais televisão, jogos em computadores, celular. Brougére (1995, p. 50 apud MODESTO;
RUBIO, 2014) sugere a seguinte reflexão: “A
televisão transformou a vida e a cultura da
criança, as referências de que ela dispõe. Ela
influenciou, particularmente, sua cultura lúdica”. A partir desse fragmento, pode-se traçar
um paralelo entre a modificação da infância
com a inserção da tecnologia e o modo como
as crianças estão se relacionando uns com
os outros, fato este importante para o desenvolvimento da autonomia,
A TV, e a mídia em geral, têm ocupado
um papel destruidor no mundo atual, interferindo no espaço, no tempo e na participação dos pais no brincar e relação com
seus filhos. O brincar deveria ser mais
valorizado pelos adultos, um momento
de brincadeiras promove a integração da
família de maneira prazerosa (MODESTO;
RUBIO, 2014, p. 5).

Por esse motivo, as discussões sobre a
implementação da didática lúdica têm aumentado com o passar do tempo, tendo em vista
a necessidade que os professores encontram
de desenvolver em seus alunos a capacidade de resolver situações-problemas e a gerar

segurança; a didática lúdica vem de encontro
para oportunizar o intercâmbio de experiência
e aumentar a gama de possibilidades para a
resolução desse problema (MODESTO; RUBIO, 2014).
Ao contrário do que se acredita socialmente, o lúdico trabalha com materiais concretos, palpáveis. Materiais esses que faz com
que a criança necessite menear, reorganizar e
refletir; dessa forma, a aprendizagem sucede
de forma genuína, fácil e prazerosa. E isso
acontece em virtude da capacidade de envolver o indivíduo na atividade de forma total.
Criando um ambiente entusiástico e transformando qualquer atividade em fonte de prazer.
Destaca-se, nesse momento, o papel fundamental do educador no ensino da disciplina
de Artes Visuais; este deve delinear objetivos
e propósitos a serem alcançados no decorrer
da brincadeira, bem como regras que necessitam serem respeitadas. Também é importante que os educadores estejam dispostos
a promoverem as mudanças no aprendizado
(MODESTO; RUBIO, 2014).
Em vista disso, o professor torna-se o
mediador nas relações entre o conteúdo e os
educandos, possibilitando que a aprendizagem flua de forma fácil e prazerosa, compreendendo que o brincar é, principalmente, a expressão linguística, comunicativa e expressiva
utilizada pelas crianças (SOMMERHALDER;
ALVES, 2014).
Em contrapartida, a formação do professor tem sido falha no que diz respeito à ludicidade; em seu histórico, o lecionar limita-se
à transmissão de conhecimento de maneira
formal. Historicamente, para suprir a demanda
de professores, foi necessário expandir a escolarização no Brasil e fazer algumas adaptações no que diz respeito aos cursos de Artes
Visuais. Tais adaptações dizem respeito à duração dos cursos, passou-se a ter cursos de
curta duração e valorização e aumento dos
cursos de licenciatura.
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Por esse motivo e pela grande quantidade de temas a serem abordados, a educação
do professor passou a ser deficitária e isso
muitas vezes leva o profissional a sentir-se
inseguro diante da realidade escolar. Essa
realidade, por si só, necessita de articulação
entre os conhecimentos teóricos e a prática,
que deveriam ser desenvolvidos durante a formação do profissional (SANTOS, 2015).
Culturalmente, presenciamos nas escolas crianças sentadas enfileiradas em sala de
aula, enquanto o professor tenta atrair atenção das mesmas. O parecer sobre a escola é
o lugar onde o comportamento deve ser correto, bem como onde predomina o silêncio; a
criança que não possui tal conduta e possui
excesso de movimentação é julgada como
“problema”. Os pais, nesses casos, podem
ser convocados a comparecer à escola para
debater sobre o comportamento tido como
errôneo do filho (VENTURINI, 2016).
Embora conscientes de que o corpo é
um veículo através do qual o indivíduo se
expressa, o movimento corporal humano
acaba ficando dentro da escola, restrito a
momentos preciosos como as aulas de
educação física e o horário do recreio.
Nas demais atividades a criança deve
permanecer sentada em sua cadeira, em
silêncio e olhando para frente (STRAZZACAPPA 2001, p. 69-70 apud VENTURINI,
2016).

O que acontece em muitas instituições
é o brincar sendo utilizado como “moeda de
troca”, ou seja, se a criança se comporta da
maneira esperada, ela pode brincar. Caso
contrário, não merece esses momentos, sendo assim, privado das atividades que lhe dão
prazer. Acerca dessa privação, Marcellino
(2009 apud VENTURINI, 2016) denomina
como furto lúdico, que, como dito anteriormente, é a privação do prazer.

Nesse furto lúdico, o adulto tende a investir na criança com a expectativa de um
futuro promissor, o que as torna sem tempo
livre para brincar; o tempo é utilizado com atividades extracurriculares, com a finalidade de
se tornar o adulto “ideal”, socialmente esperado; e isso faz com que elas refuta a ideia de
brincar e passe a encarar o cotidiano como
se tudo fosse apenas obrigações.
Outro fator importante é a comumente associação do brincar como sinônimo de
falta de produtividade. Um caderno cheio de
escritos, por exemplo, não quer dizer que a
criança aprendeu tudo o que foi passado a
ela. (VENTURINI, 2016).
As escolas não valorizam a fantasia e
as atividades motoras presentes na infância.
As atividades escolares, em sua maioria, estão internamente ligadas com a instrumentalização da educação, ou seja, baseado na
metodologia formal de ensino, que o torna
apenas depósito da sabedoria do educador
e não se torna detentora do seu próprio conhecimento (MARIA et al, 2009).
Os profissionais deveriam ser melhores
capacitados para entender a prática lúdica,
e as instituições deveriam investir em seus
futuros educadores para promover uma formação que abrangesse a prática lúdica em
suas propostas pedagógicas, enfatizando a
importância de seu uso e abolindo, de vez,
o pensamento do lúdico como sinônimo de
perda de tempo. (MARIA et al., 2009).
Para que se obtenham resultados com
o recurso lúdico, o profissional deve formular
um plano de ações com as seguintes estratégias: planejamento, organização da atividade,
seleção dos materiais, definição dos objetivos
e metas, organização do espaço e o principal:
a mediação e participação do profissional nas
atividades por intermédio de conversas que
ampliem os interesses e desejos dos educandos, e possibilite o desenvolvimento cognitivo,
expressivo e corrobora com a aprendizagem
(MODESTO; RUBIO, 2014).
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Cabe aos profissionais do ensino de Artes Visuais unir o aspecto lúdico da atividade
a outras atividades de caráter afetivo, cognitivo e social, além de estar atentos na forma como utilizam as críticas a fim de usá-las
como método encorajador e não destrutivo,
deve-se mostrar o quanto a criança é capaz
de realizar toda e qualquer atividade, explicar
claramente e dar tempo para que a atividade
seja devidamente assimilada, estimular a participação de todos, compreender a forma de
apreender conhecimento do educando para
que a atividade tenha contexto e significado
para ele, planejar e organizar a utilização dos
jogos e outros recursos em sala de aula. Todo
esse processo, além de ser uma experiência prazerosa e livre, facilita o vínculo entre o
profissional e a criança, aumentando gradativamente a confiança em si e no outro (DIAS,
2013).
Em sala de aula, a ludicidade torna-se
um meio para a elaboração do conhecimento
coletivo ou individual e a criança começa a
ter sua própria visão de identidade, e viabiliza
instruir-se. Para aprender, o aluno carece de
um ambiente confiável, que emane respeito e
possa contar com a colaboração dos demais
(MODESTO; RUBIO, 2014).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo, é pautado em pesquisa bibliográfica e de caráter qualitativo, tem
como objetivo teorizar e debater acerca do
lúdico como formador de conhecimento intentando a educação, e também compreender
a construção do saber a partir do brincar, tal
como problematizar o cotidiano educacional
acerca das práticas e métodos tradicionais de
ensino e auxiliar em estudos futuros.

Seu embasamento bibliográfico se obteve nos seguintes autores:
Freud teoriza que ao brincar a criança
reproduz o que sente. Ela não brinca com o
único objetivo de reproduzir situações, mas
sim para expressar o que sente, já que ela
entende o brincar como uma representação
da realidade (MODESTO; RUBIO, 2014).
Vygotsky (1988), em contrapartida,
discute sua teoria sob a ótica das relações
humanas. Ele defende que por meio das atividades humanas é que se constrói a rede de
conhecimento, e reproduz as situações que
fazem parte do cotidiano, bem como os significados dado às brincadeiras.
Além disso, é por meio das brincadeiras que as crianças satisfazem seus desejos;
eles, então, adentram o mundo fantasioso e
os realizam por meio destas. A imaginação
da criança é a primeira ação cognitiva, permitindo então que aumente a rede de pensamentos para o enfrentamento da realidade, e
compreensão do mundo:
A importância do brincar para o desenvolvimento infantil reside no fato de esta
atividade contribuir para a mudança na
relação da criança com os objetos, pois
estes perdem sua força determinadora na
brincadeira. A criança vê um objeto, mas
age de maneira diferente em relação ao
que vê. Assim, é alcançada uma condição que começa a agir independentemente daquilo que vê (VYGOTSKY, 1988, p.
127).

Para Piaget (1971), não é possível separar o cognitivo do físico, sendo assim, não
existe um aprendizado que possa ser feito
sem o funcionamento total do organismo.
Nessa teoria, o lúdico possui função indispensável para o desenvolvimento do indivíduo.
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Embora haja uma relação tênue entre
os jogos e a construção da inteligência, as atividades espontâneas influenciam o processo
de aprendizagem a partir do momento que a
criança passa a utilizar suas descobertas, seu
autoconhecimento para investigar e explorar.
As manifestações lúdicas estão atreladas às etapas do desenvolvimento infantil.
Piaget nomeou o jogo de três formas seguindo as etapas do crescimento infantil, sendo
elas: jogos de exercícios psicomotores, jogos
simbólicos e jogos de regras. Salienta-se que
quando adulto essas etapas podem coexistir
de forma simultânea.
O jogo de exercício varia de zero a dois
anos e é o estágio inicial da criança, caracterizado pela etapa sensorial-motor do desenvolvimento. A criança tem a tendência a repetir
ações para assimilá-las e o conhecimento é
adquirido pelo prazer, pela exploração e pela
movimentação (PIAGET, 1971).

Outra teórica muito importante a respeito do tema abordado neste trabalho foi
Montessori (1870-1952); baseando-se na
necessidade de ter uma educação específica de acordo com a idade, ela desenvolveu
o próprio método educativo baseando-se em
materiais lúdicos. “De acordo com ela o respeito à individualidade é fundamental visto
que cada criança tem interesses e ritmos próprios, sendo essa, condição necessária para
uma aprendizagem efetiva.” Sendo assim, os
professores precisam tomar consciência da
importância das brincadeiras e visar sempre
o raciocínio de seus educandos, o estímulo
à pesquisa e o esforço para resolver as adversidades (PILETTI, 1986 p. 145-146 apud
MODESTO; RUBIO, 2014).

O jogo simbólico se manifesta dos dois
aos sete anos e nesse estágio, a ludicidade
é simbólica, ou seja, o conhecimento que foi
adquirido nos anos anteriores é posto em prática. A criança passa a substituir o real por
símbolos. Os jogos simbólicos, portanto, tem
maior flexibilidade nas regras, poucos objetivos e não se fixa em representar a realidade.
É nesse momento que ocorre a realização
de sonhos e fantasias, bem como indicam
medos e angústias (PIAGET, 1971).
A partir dos sete anos, a criança começa a utilizar o raciocínio operatório e a manifestar interesse pelas regras. Nesse momento,
é imprescindível o trabalho com jogos que
estimulem ética, respeito, lidar com as frustrações do perder e com os imprevistos (PIAGET, 1971).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no que foi apresentado neste estudo, o lúdico no processo de ensino e
aprendizagem da disciplina de Artes Visuais é um grande contribuinte no que diz respeito ao
desenvolvimento pleno da criança, dado que é através dessa didática que é possível impulsionar a criança para descobrir a si mesmo e ao outro. Além de ser um catalisador para a
formação da personalidade.
A escola tem o papel fundamental de avivar na criança o interesse ao novo, e despertar
o prazer pelo conhecimento, a educação lúdica, por conseguinte, tenciona tornar o indivíduo
um ser participativo dentro da sociedade em que está inserido e que, por conseguinte saiba
seu papel social para que possa absorver as vivências do mundo ao redor.
A didática lúdica torna-se responsável por oportunizar o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, social, auxilia, também, na estruturação do mundo a sua volta e facilita na absorção
das vivências e informações. O brincar proporciona benefícios para a saúde mental e a saúde
física tendo em vista a ampliação e a junção dos conhecimentos do mundo adulto e infantil.
No que diz respeito à saúde mental, o lúdico vem de encontro com o benefício de
constatar possíveis desordens emocionais, físicas, psicológicas e cognitivas. Transfigura-se,
então, um elemento importante na intervenção pedagógica e psicopedagógica. Para que
essa didática seja ampliada e entendida em sua totalidade, é necessário o reforço positivo
da comunidade escolar, incluindo gestores e pais, além de uma reformulação na educação.
Para além, é necessário ponderar acerca das práticas educacionais para além da didática lúdica e reconhecer na criança a formação de sua cidadania e valorizá-la como um
ser que pode tomar suas próprias decisões e que está no ápice de seu desenvolvimento.
O brincar continua sendo pouco explorado pelas escolas que optam em sua maioria, pela
educação formal que busca alunos subordinados, silenciados e capazes de realizar todas as
atividades propostas. Para que se obtenha êxito na formação lúdica, é necessário entender
que o brincar está atrelado ao conhecimento e é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do aluno. As escolas também necessitam de profissionais capacitados e orientados
e de mudanças drásticas na rede de ensino.
Algumas ações podem ser colocadas em prática para a valorização da ludicidade nas
atividades didático-pedagógica, tais ações podem ser citadas como: apoio do corpo docente
e da comunidade escolar, responsáveis presentes e devidamente orientados sobre como a
escola deseja estimular os alunos e como será feita esta estimulação, salas menos numerosas
para que os professores possam trabalhar todas as suas competências e habilidades, aumento
do número de jogos, músicas e estímulos para que as crianças possam movimentar-se.
Constato, portanto, que o presente trabalho auxiliará na demonstração da importância
do lúdico na disciplina de Artes Visuais, assim como em todo o processo de desenvolvimento do aluno: criatividade, imaginação, desenvolvimento motor, percepção social e instrução
às regras. É imprescindível que a família trabalhe em conjunto com a escola
para obter uma rede de sustentação durante todo o processo de expansão da
criança. Assim, concluo que o lúdico deve ser parte integrante do cotidiano
escolar e não deve ser usado de forma instrumental e estática, mas sim inserir
no dia a dia consciente da sua importância para a formação e crescimento
saudável da criança.
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COORDENADOR PEDAGÓGICO: TRABALHANDO COM A
DIVERSIDADE
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema,
conhecer, compreender a importância e como acontece o atendimento à diversidade das escolas,
porque cada escola é uma realidade pedagógico-social dotada de uma cultura própria, verificando
a atuação e o papel do coordenador pedagógico no que tange ao atendimento à diversidade
dos diferentes segmentos que integram a instituição escolar. Em uma perspectiva humanizadora,
e emancipadora na busca de uma educação pública de qualidade para todos e todas, em total
respeito aos indivíduos nas suas dimensões intelectuais, físicas, sociais, culturais e emocionais,
na garantia de objetivos e direitos de aprendizagem, para construção de uma sociedade inclusiva
e equitativa.

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; Diversidade; Educação Pública.
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INTRODUÇÃO
A função do coordenador pedagógico exerce uma tríplice ação, formular, articular e
transformar no ambiente escolar na perspectiva de uma educação pública de qualidade em
respeito ao coletivo, na busca de trabalho que potencialize e fomente a diversidade, em respeito às singularidades e particulares dos indivíduos, em busca de soluções coletivas para
problematizações e ações do cotidiano escolar:
O trabalho da Coordenação Pedagógica em cada Unidade Escolar tem um amplo e complexo
fazer. Suas atividades e escopos cobrem todas as diferentes etapas e modalidades de Ensino: a
Educação Infantil, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Ensino Médio, a Educação Especial
e a Educação Fundamental. Em todas elas, o Coordenador Pedagógico tem a importante função
da orientação pedagógica procurando articular as atividades de aprendizagem, ensino, avaliação,
formação e relação com a comunidade, a busca de inovações coerentes com os conceitos de
aprendizagens comprometidos e com a qualidade social da educação pública (ORIENTAÇÕES
DIDÁTICAS DO CURRÍCULO DA CIDADE: Coordenação Pedagógica 2019, p.9).

Os saberes das relações interpessoais são a chave para o conhecimento profissional do
coordenador pedagógico para a qualidade da escola pública. Fundamentalmente assumindo
o papel de articulador do grupo e do projeto político pedagógico (criar condições para o trabalho coletivo), formador (oferecer condições de desenvolvimento profissional), transformador
(apoiar a reflexão e crítica da prática).
É de suma importância a valorização da experiência, dos saberes dos/as professores/
as e do trabalho coletivo, voltado para a colaboração e a construção de comunidades de
aprendizagem.
As diferentes aprendizagens do coordenador pedagógico, mediar situações e processos diversos, processo que caracteriza a relação do homem com o mundo e com os outros,
fomentam uma prática constante de reflexão e construção de conhecimentos e saberes.
A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na educação destinada a realizar o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o
monitoramento e a avaliação dos processos necessários à efetividade das ações educacionais
orientadas para a promoção da aprendizagem e formação dos estudantes (LÜCK, 2009a, p. 23).

É importante o coordenador pedagógico ter acesso ao domínio das culturas gerais e
específicas da educação para transformar a reflexão e a ação sobre elas.
Compreender o grupo e as pessoas do grupo potencializando respeito tolerância, aspectos afetivos formam laços e constituem identidades, com intencionalidade clara e objetivos
definidos, buscar os porquês sobre o que se pensa e o que se faz, metacognição, apoiar o/a
professor/a a identificar seus processos cognitivos nos afetos que impregnam sua atuação
na sala de aula, desenvolvendo de forma coletiva a autorreflexão.
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Envolver e mobilizar uma equipe de profissionais para a reflexão e transformação da
prática, exige esforços no sentido de se constituir como liderança, dentro de princípios democráticos, refletindo sobre sua ação educativa e se responsabilizando por um projeto de
escola que proporcione o desenvolvimento do potencial de cada estudante na perspectiva da
educação integral, em respeito a todas as dimensões do sujeito, intelectual, social, cultural,
afetiva e emocional.
Dessa maneira a melhoria da qualidade do ensino por meio do aprimoramento da ação
docente, envolve trabalho colaborativo, o que só é possível quando os diferentes atores possuem clareza e intencionalidade de seu papel.
Em razão da multiplicidade de funções desempenhadas pela gestão escolar, dimensioná-las é fundamental para que sua atuação seja bem-sucedida. Sendo assim, planejar,
acompanhar e avaliar os processos educativos é próprio da ação gestora, pois as demais
atividades desenvolvidas na escola e orientadas por essa equipe precisam desses processos:
Os planos pensados pela equipe gestora serão ainda mais acertados quando considerarem as
especificidades de cada unidade educacional. Para tanto, acompanhar o desdobramento do
planejamento permitirá constatar se o que está sendo realizado condiz com o que foi planejado
pela equipe e, ainda, se há necessidade de ajustes das ações (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO
CURRÍCULO DA CIDADE: Coordenação Pedagógica 2019, p.24).

O planejamento da gestão resulta em planos de ação, os quais permitem focos de
atuação precisos e o alcance de objetivos estabelecidos a curto, médio e longo prazos, na
unidade escolar e seu entorno.
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A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NO
ESTADO DE SÃO PAULO
Com a criação das leis 4.24/61 e
5.692/71 as quais retratam o surgimento das
escolas experimentais, escolas de aplicação,
ginásios vocacionais, ginásios pluricurriculares, é possível conhecer um pouco da história, o surgimento e importância do papel da
coordenação pedagógica nas instituições.
Em SP, destacam-se três experiências:
Colégio de Aplicação da USP, Ginásios Vocacionais e Ginásio Experimental Dr. Edmundo
de Carvalho (Experimental da Lapa). O Colégio de Aplicação da USP em 1957 possuía
convênio com a rede estadual, apresentando
como destaque o trabalho inovador interrompido abruptamente, engajamento dos professores e famílias dos estudantes, importância
da integração escola e comunidade, remuneração de horas de trabalho pedagógico, formação de grupos heterogêneos, respeito aos
tempos e ritmos de aprendizagem, iniciativa
para admitir estudantes de escolas públicas e
privadas, trabalho com gênero e sexualidade.
Os Ginásios Vocacionais em 1961 Serviço de Ensino Vocacional (SEE) extinto
em 1972, pelo governo militar, comprometeram-se com um projeto político pedagógico
voltado para a formação integral, tendo como
destaque a formação continuada de professores, trocas de experiências docentes, valorização do trabalho do formador, progressivo
desenvolvimento dos estudantes como sujeitos críticos, planejamento a partir de círculos
concêntricos (Comunidade – Estado – Brasil
– Mundo), além de discussões sobre currículo, boa relação com os estudantes do noturno, processos de avaliação democráticos,
espaços e tempos para reuniões coletivas,
momentos de conflito e desagregação do grupo (relações interpessoais). A coordenação
pedagógica no ensino técnico traçava ação
de orientadores educacionais que trabalhavam nos ginásios industriais, pela via do currículo.

Na Segunda metade da década de
1970, havia o que era chamado de “projetos
especiais”, projetos para “escolas carentes”
seleção de escolas com maior necessidade
de recursos humanos e materiais. Uma lei estadual de 1976 transformou os coordenadores pedagógicos que antes eram designados,
em cargo de comissão e confiança designados em titulares de cargo.
Em consonância com a construção da
coordenação pela via da prática, formação de
um coletivo de coordenadores pedagógicos,
luta contra os desvios da função, tendo como
ênfase orientar e coordenar o planejamento
do plano escolar, acompanhar e articular as
atividades propostas no plano, observar necessidades de professores e alunos, força
do trabalho coletivo, apresentando reconhecimento da escola como espaço potencial de
formação.
No momento em que ocorreu a reformulação do 1º e 2º graus, que instituiu o ciclo de alfabetização de dois anos, as escolas
contavam com coordenador pedagógico, o
trabalho coletivo soma resultados positivos
obtidos com o projeto.
Ocorre também a reestruturação técnico
administrativa e pedagógica do ensino de 1º
e 2º graus, no período noturno com projetos
de melhoria desenvolvidos pelas próprias escolas participantes, havia 2 horas de trabalho
coletivo semanal remunerado, foi projeto de
maior impacto na melhoria do ensino noturno, remuneração extra aos professores que
participaram, melhoria da formação docente,
melhor qualidade das aulas, trabalho coletivo,
consideração do perfil dos estudantes.
O projeto Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério- CEFAM
– projeto do MEC, com aderência de São Paulo, que criou os CEFAMs em 1988. Com condições de trabalho docente diferenciadas, tempos e espaços para trabalho coletivo, seleção
de alunos e respeito aos seus conhecimentos
prévios, incentivo financeiro, elaboração do
projeto pedagógico e plano escolar.
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O projeto Escola Padrão instituído em
1991, baseado em 3 eixos autonomia, organização, capacitação, contava com coordenador pedagógico com desenvolvimento de
projetos com a comunidade, conflitos nas relações interpessoais.
A coordenação para todas as escolas,
tendo coordenadores por períodos postos
de trabalho criados em função do número
de classes existentes, nos períodos diurno e
noturno, apresenta falta de acompanhamento do trabalho, burocratização e função de
controle, alunos indisciplinados, professores
“resistentes”.
Em 2007 a coordenação pedagógica é
instituída por períodos, coordenador para os
anos iniciais, anos finais e ensino médio, sob
acompanhamentos de Professores Coordenadores de Oficina Pedagógica- PCOPs, com
princípios dos projetos de justiça, solidariedade e participação coletiva.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA
A DIVERSIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO
Na cidade de São Paulo, a criação do
cargo de Coordenador Pedagógico data de
18 de janeiro de 1.985, em sua concepção do
cargo, os coordenadores pedagógicos foram
divididos por etapas de ensino e não existia
a possibilidade de trânsito entre elas.
Dessa maneira havia o coordenador
pedagógico da educação infantil, do 1º e 2º
graus, e o coordenador de deficientes auditivos (atuais escolas Municipais de ensino bilíngue para surdos - EMEBS).
Embora tenha sido somente em dezembro de 1985 começam a se delinear as atribuições desse profissional e já se evidencia
seu papel articulador das ações pedagógicas
e didáticas. Os requisitos de experiência mínima de três anos no magistério municipal e de
formação e/ou especialização em pedagogia
ou orientação e supervisão escolar já se faziam presentes.

Nos anos subsequentes, a legislação
passou por inúmeras alterações sem deixar
de contemplar os eixos de formação, planejamento, acompanhamento e avaliação das
aprendizagens como norteadores da atuação
do CP. Além disso, tornou-se possível transitar pelas diferentes etapas e modalidades da
Educação Básica.
As metodologias de pesquisa podem
ajudar no desenvolvimento do trabalho do coordenador pedagógico, enfrentar os desafios
colocados pela diversidade exige estudá-la,
sistematicamente.
É necessário enfrentar a homogeneização típica das práticas escolares, fomentar
o multiculturalismo, diversidade cultural e as
diferenças, em respeito e desenvolvimento
do trabalho atrelado às questões de genética
variações de tipos humanos e suas similaridades, linguística idiomas e diferentes linguagens.
O desenvolvimento cultural, as formas
de viver que denotam comportamentos mais
ou menos comuns em um dado grupo ou
contexto histórico, devem sempre ser considerados em todo processo formativo. Dessa
forma, diversidade e diferença se imiscuem
em relação a aspectos étnicos, etários, religiosos, gênero, valores etc.
Temos direito à diferença quando a
igualdade nos inferioriza ou descaracteriza,
diversidade e diferença precisam ser entendidas como parte do trabalho escolar e não
como problema negativo. De maneira emergente é necessário potencializar nos momentos de discussão a aceitação da diversidade e
o multiculturalismo, o que por sua vez será necessário em todo percurso formativo repensar
o papel da escola e dos/as professores/as.
Discutir identidades, valores, ética, religião, relações de gênero, raça, trabalho, os
processos formativos devem contemplar diferenças e formas de lidar com conflitos. Considerar o professor como sujeito sociocultural,
abarcando sua história de vida.
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Discutir relação entre cultura e conhecimento, criando competência político-pedagógica para formar posturas éticas. Desenvolver
habilidades de investigação: observação, hipótese, testes, registros, construção de modelos explicativos, o que possibilitará ampliação
da autonomia docente.
É fundamental formar sujeitos autônomos, capazes de compreender a realidade
e atuar sobre ela, através de metodologia de
pesquisa (problema a ser resolvido, questão
a ser respondida) associada ao aprendizado
do trabalho coletivo, em constante apoio da
equipe gestora.

COORDENADOR PEDAGÓGICO E O
PERCURSO FORMATIVO
É parte constituinte da função do CP
fazer com que os profissionais da escola participem das decisões e ações pedagógicas,
assim como torná-los sujeitos de sua formação continuada:
Ao especificar a atuação do Coordenador Pedagógico, não podemos perder de
vista os princípios de uma gestão democrática, participativa e inclusiva e, como
consequência, é necessário considerar
a responsabilidade e o compromisso coletivo pelas ações da escola e decisões
em relação ao seu funcionamento, organização e estrutura. O compartilhamento
caracteriza o trabalho educativo que se
pretende inclusivo e equânime (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO DA
CIDADE: Coordenação Pedagógica 2019,
p.28).

O coordenador pedagógico deverá proporcionar condições para que as propostas
curriculares se desdobram na escola, considerando as especificidades de cada etapa/
modalidade de ensino.
Contemplar o Projeto Político Pedagógico- PPP, Projeto Especial de Ação (PEA),
Planos de Ação e de Ensino, e as Diretrizes
Curriculares assegurando a autonomia e diversidade das unidades educacionais.

Oferecer formação continuada aos professores de maneira dialógica e reflexiva, favorecendo a formação centrada na escola,
envolvendo os demais profissionais da escola
na compreensão da finalidade pedagógica de
todas as ações educativas.
Orientar os processos de ensino na escola, por meio do acompanhamento das aprendizagens dos estudantes trazendo elementos
de inovação às práticas curriculares a partir
de sua observação, leituras, diálogos com o
corpo docente, estudantes e comunidade.
Buscar com os/as professores/as e
gestores/as, a criação de indicadores qualitativos ou quantitativos da evolução dos processos dos resultados de aprendizagem dos
estudantes, traçando processos de aprendizagens personalizados para os estudantes que
apresentam dificuldades de aprendizagem ou
baixo desempenho nas avaliações.

COORDENADOR PEDAGÓGICO E A
EDUCAÇÃO INFANTIL
Não são poucas as atribuições e responsabilidades do Coordenador Pedagógico
como gestor escolar diretamente envolvido
com o processo educativo. O ritmo e os movimentos da escola podem impor ao coordenador uma rotina de trabalho intensa e, por vezes, incontrolada. Compreender a importância
da gestão, organização e bom uso do tempo
são aspectos que o auxiliarão nesse sentido:
Dado que o trabalho do(a) coordenador(a) pedagógico-educacional visa ao
melhor planejamento possível das atividades escolares, faz-se necessário que
ele(a) seja capaz de analisar suas ações,
no dia-a-dia, identificando quais aspectos
– e em que medida – podem e devem
ser aperfeiçoados ou organizados melhor
(PLACCO, 2003, p.48).

Em atuação nas unidades de Educação
Infantil, o coordenador pedagógico deverá assegurar, potencializar e fomentar a construção
e avaliação permanente do projeto político pedagógico.
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Estabelecer parcerias com todo o coletivo, pensando profundamente na formação
inicial do/a educador/a, discutindo a questão
da educação infantil na atualidade, analisando
as transformações sociais, as quais mudaram
consideravelmente o cuidado e a educação
de crianças pequenas.
Problematizar mudança da tutela das
famílias para o estado, novas configurações
familiares, a oscilação da perspectiva assistencialista e preparatórias para a escolarização, pois ainda na atualidade o atendimento
à criança pequena está distante de garantir
seus direitos.
Construir uma pedagogia da infância,
integração entre cuidar e educar compartilhados com as famílias, tendo como princípio
a formação integral da criança, traduzindo a
afirmação dos direitos da criança.
A criança precisa ser ouvida, ação que
contribui para o crescimento intelectual, afetivo, ético e relacional das crianças e dos/as
professores/as. O coordenador é mediador
da construção coletiva do projeto político pedagógico, buscando o autoconhecimento e
sua percepção de si e do mundo.
Atua como formador e articulador das
relações dos/as professores/as com as crianças, com a equipe gestora e dos/as professores/as entre si, potencializando processos
de aprendizagem coletivos.
Exercendo uma escuta cuidadosa e
olhar atento, possibilita relações interpessoais pautadas na abertura para a mudança,
aceitação do outro, reflexão sobre si, sobre
as práticas, sobre a dialogicidade e sobre os
conflitos. É fundamental valorizar experiências
do grupo, alterando padrões de pensamento
e reorientando ações.

COORDENADOR PEDAGÓGICO E O
PERCURSO DA ALFABETIZAÇÃO X
ENSINO FUNDAMENTAL II
É de suma importância que dentro do
contexto escolar, o coordenador pedagógico
estabeleça o que deve ser priorizado na organização de seu trabalho em atendimento às
suas atribuições e que tenha critérios para a
organização de sua rotina. Assegurando que
as prioridades e ações sejam claras e discutidas abertamente, não somente entre os
coordenadores, mas também com os demais
membros da equipe gestora e amplamente
divulgadas à comunidade escolar.
Cada UE apresenta características próprias, marcadas pela trajetória e contexto
de vida de seus estudantes, pela formação e vivência de seus professores, também pelas marcas de convívio estabelecidas pela comunidade onde a escola está
inserida. Projetar um modelo de rotina que
atenda a tantas diferenças de realidades
nem sempre é algo fácil. A rotina do Coordenador Pedagógico deve transparecer
sua ação e reflexão no espaço escolar
(ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO DA CIDADE: Coordenação Pedagógica 2019, p.30).

O trabalho precisa estar centrado no
processo de alfabetização dos/as alunos/as,
o coordenador pedagógico precisa viabilizar
espaços de encontros pedagógicos para rever práticas, trocar experiências, criar possibilidades de trabalho, buscar caminhos para
lidar com a diversidade, observando aulas,
sendo parceiro estudioso e pesquisador de
práticas.
Implementador de uma rotina de estudos na escola por vezes irá enfrentar que seu
trabalho fique ao dispor do inesperado, assim
deverá pensar e propor soluções para organizar sua rotina em parceria com a gestão, definindo os limites da coordenação pedagógica,
em total empenho para fazer a rotina fluir.
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Firmar parcerias com a comunidade escolar, reconhecendo potências e fragilidades
do grupo com o olhar refinado para sua equipe, com bom repertório sobre o processo de
alfabetização e sobre aprendizagem e domínio sobre metodologias e práticas de ensino,
sempre lidando com erros e fragilidades de
forma construtiva, tematizando-os.

É importante o coordenador pedagógico
conhecer os/as alunos/as, pensar o currículo,
valorizar as culturas, estabelecer parâmetros
para a relação professor/aluno humanizada,
reconhecer a dimensão política da ação educativa, aprendizagem de adultos, pensar em
caminhos que favoreçam o desenvolvimento
da autoestima.

O coordenador pedagógico e o desafio
de articular as ações pedagógicas no ciclo II
do ensino fundamental, possibilita algumas
possibilidades de mudanças vertiginosas da
sociedade e da escola, começando pela forma de olhar e pensar o momento de passagem abrupta dos anos iniciais para os anos
finais.

Acompanhando a implantação, desenvolvimento e avaliação de um projeto para a
educação de jovens e adultos – EJA, coordenando reuniões pedagógicas, instância de
construção coletiva dos docentes.

O coordenador pedagógico precisa planejar e atuar de forma articulada a integração vertical e horizontal dos anos escolares,
traçando os objetivos gerais da escola e os
específicos de cada ano.
Trabalhar de forma contínua e coletivamente no projeto político pedagógico e na
construção de novas estratégias, tendo a interdisciplinaridade como eixo de articulação.
Com extrema atenção aos processos
avaliativos, enfrentando de forma coletiva a
reprovação e resultados negativos da aprendizagem, provocando discussões sobre determinantes do rendimento escolar, capacidade
dos alunos de aprender, incentivar questionamentos e expressão de incertezas e dúvidas,
em constante disposição para discutir questões éticas.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E A
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
A educação de jovens e adultos- EJA
não acontece sem ampla participação da comunidade, tendo como projeto educacional
fundamental a necessidade de reconhecer a
diversidade, sistematizar as ações, garantir a
participação e criar âmbitos de negociação.

A atuação do coordenador pedagógico
contribui para uma cultura democrática e participativa na escola. Enfrentar cultura burocrática e centralizadora, com foco em processo
de ação-reflexão-ação. O percurso formativo
possibilita a escola ir aprendendo a modificar
sua realidade cultural, apostando em novos
valores, colaborando com a filosofia de trabalho.
Aprender em processos de participação, envolvimento, apropriação e pertença ao
coletivo das unidades escolares com escuta
ativa e atenta, fomentando o reconhecimento
e valorização dos/as professores/as, em um
processo de redefinição e ampliação da gestão escolar.
Assegurar formação continuada, espaço para horário de estudos, trabalhar com referências fundamentadas, buscando ousadia
e coragem para mudar, compartilhar experiências. Analisar a realidade, as realidades
dos/as alunos/as, as inseguranças e necessidades dos/as professores/as e projetos em
andamento. Avaliar e refletir sobre o trabalho
e para planejar metas e ações futuras.
Buscar educação de qualidade, crítica,
criativa e sensível por meio de ações educativas articuladas ao projeto da EJA e à formação continuada, o coordenador atuando
como mediador de impasses e dilemas dos
docentes para atuar conforme as necessidades dos estudantes da EJA.
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INCLUSÃO DE ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA NO ENSINO REGULAR
Mudanças na sociedade atual são exigidas pela importância de aceitar a diversidade humana, a busca por alternativas para o
atendimento de variadas necessidades educativas.
Realizar um trabalho com pais, alunos/
as, buscar parcerias, trabalhar de forma articulada com gestores e outros profissionais,
cumprindo planejamento curricular e articular
relações interpessoais.
Lidar com alunos/as com deficiência requer formação, orientação e suporte técnicos
adequados, lidar com conflitos e abandonar
a ideia de que haverá grupos homogêneos.
Na chegada do/a aluno/a com deficiência é necessário planejamento e definição
de conteúdo, metodologia, recursos didáticos,
avaliação e socialização com os outros alunos. Nesse processo o coordenador pedagógico é o elo entre aluno/as e a comunidade
escolar. Não deve se sentir pressionado a dar
solução a todos os problemas gerados na
escola.
Respeitando e articulando diferentes
modos de pensar sobre a deficiência, potencializando o debate acerca da inclusão, sociedade que considera todos os seus membros como cidadãos, a escola deve oferecer
oportunidades de aprendizagem a todos/as,
respeitando a diversidade, mesmo com o desafio de turmas numerosas.
Ter sensibilidade para as dificuldades
enfrentadas pelas crianças e seus familiares,
com pleno cuidado com o que chamamos de
“especial”. O coordenador pedagógico precisa administrar relações interpessoais, cuidando para não promover inclusão perversa.
Compartilhar dúvidas e questões, organizar
registros sobre avanços e dificuldades, evitando se perder em relatórios e divagações,
discutindo o que é preciso para assegurar
aprendizagem de estudantes com deficiência.

Enfrentar a sensação de que “não estamos preparados”, estimulando atividades que
se comprometam em atuar na desvantagem
gerada pela deficiência e que integrem cognição, movimentos, afetividade e socialização.
Considerar os estudantes membros ativos da
sociedade, assistir aulas, ler registros, conduzir reuniões, estimular trabalho coletivo,
enfrentar resistências, trocar experiências,
valorizar os esforços dos/as professores/as,
acolher suas dificuldades, estimular relatos de
práticas, portfólios e estudos de caso, buscar
parcerias.
Estimular avaliação, na reflexão constante de como acolher a singularidade das
escolas, uma reflexão sobre o papel do coordenador, embate entre prática e teoria, compreendendo diferentes processos de aprendizagem docente e ensaiar novas atividades
de formação.
Práticas de supervisão, assessoria com
especialistas, trocas de papéis nas formações, problematizando com professores/as
apegados aos conteúdos e aos próprios conhecimentos, organizando o cotidiano, resolvendo problemas e facilitando as vidas dos/
as professores/as.
Essencialmente registrar o cotidiano,
respeitar os processos de individuação de
cada escola, por essa razão a importância
do estudo coletivo, com disposição para enfrentar o futuro de jeitos diferentes. Diálogo é
uma forma de se estabelecer novas relações
e novas maneiras de pensar e expressar, todo
trabalho parte da subjetividade de alguém
que lhe dê sentido.
Assumir e aceitar o conflito ajuda a não
paralisar e gerar capacidade de pensar, errar,
criar e recriar. A busca e a relação com o que
não temos, mas precisamos e desejamos é
que nos capacite para trabalhar e aprender
juntos, cada escola tem uma história que lhe
permite ser o que é.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De todas as funções a serem exercidas pelo Coordenador Pedagógico, destaca-se a
de formador, é ele o responsável pelo acompanhamento das ações pedagógicas da escola,
estabelecendo relações de parceria com os/as professore/as, construindo elos de confiança
e compartilhamento das problematizações referentes à prática pedagógica numa perspectiva
inclusiva, de construção de espaços de aprendizagem para todos, acolhendo as diferentes
condições e possibilidades dos estudantes, caracterizando-se como um enorme desafio para
a escola contemporânea.
O coordenador precisa articular o projeto político pedagógico (PPP) da unidade escolar
com o trabalho de reflexão sobre a prática docente, sendo corresponsável pelos resultados
de sua escola, pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula, bem como pelas
aprendizagens dos alunos.
Para colocar em prática o projeto de formação, por meio das pautas, é essencial que
o coordenador pense em qual estratégia formativa utilizará. A dupla conceitualização é uma
estratégia utilizada pelo coordenador para que os docentes construam conhecimento sobre
um conteúdo e sobre as condições didáticas necessárias para ensiná-lo. Ao mesmo tempo
que se quer construir conhecimento específico sobre o objeto, também se quer construir conhecimento sobre como se ensina este objeto.
Estratégia formativa potente, parte da análise de situações didáticas realizadas em sala
de aula. Telma Weisz (2000) tem difundido e defendido essa estratégia como a que mais fornece dados para a reflexão, pois é possível identificar problemas e tentar resolvê-los, investigar
a partir de questões que foram criadas e dar sentido a estudos bibliográficos, fazer com que
o olhar mude a partir da perspectiva analisada, permitir que o professor levante hipóteses e
trace planos de ação, elabore intervenções didáticas para um problema.
Segundo Weisz (2000, p.123) “chamamos a este trabalho tematização da prática porque se trata de olhar para a prática de sala de aula como um objeto sobre o qual se pode
pensar”. Ao longo do processo de implementação curricular, é fundamental revisitar os planos
de trabalho com os/as professores/as, procurando estabelecer conexões entre o que se faz
na escola e a nova estrutura curricular.
Ao desenhar novas rotas de ensino, é essencial conhecer o que os estudantes sabem
e estruturar processos que prevejam o acompanhamento e a avaliação dos estudantes, garantindo a construção dos conhecimentos indicados para cada ano do Ensino Fundamental.
A aprendizagem é, das situações de interação, uma das mais relevantes à vida social.
Dessa forma, é necessário dar atenção às condições em que a aprendizagem ocorre, uma
vez que não basta estar na escola e em interação com o ambiente escolar.
Para aprender, é preciso entender como e em quais situações os processos de aprendizagem têm ocorrido. Nesse sentido, o acompanhamento das aprendizagens é premissa para
um trabalho pedagógico que se pressupõe de qualidade.
Conhecer a importância e a necessidade de observar as aulas não elimina dificuldades
e obstáculos que o coordenador enfrenta para fazer com que essa estratégia se torne parte
do cotidiano da escola.
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Pode-se afirmar que, com maior apropriação das justificativas e com conhecimentos
sobre as possibilidades de conquistas que as observações de aulas podem proporcionar, fica
mais fácil quebrar barreiras e construir novas relações no âmbito escolar.
É importante que o coordenador pedagógico acompanhe os momentos de planejamento
do ensino e das avaliações da aprendizagem, verificando avanços e investigando incongruências nessas ações, auxilie na organização de atividades diversificadas e diferenciadas, que
garantam a todos os estudantes a oportunidade de aprender, acompanhe a prática pedagógica, observando a ação docente, no sentido de contribuir com intervenções positivas nos
processos de ensino e de aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO BILÍNGUE PARA OS SURDOS
RESUMO: Os Surdos são capazes de formular pensamentos abstratos e concretos, sem precisar
pensar numa língua falada. Assim como formulamos pensamentos em nosso próprio idioma
e expressamos oralmente, os Surdos podem fazer o mesmo com as mãos. Comunicar-se
fluentemente entre si, desenvolvem a autoestima e, com isso, apresentam uma boa produção
nas atividades do cotidiano. O contato da criança Surda logo após o nascimento, com a Língua
de Sinais pode criar um fundamento linguístico e lançar a base para um melhor desenvolvimento
afetivo, cognitivo e social, bem como para posterior aprendizado de uma língua escrita. Essa
pesquisa, reflete sobre a Língua Brasileira de Sinais como a primeira língua, L1 e enfatiza a sua
utilização no processo ensino aprendizagem do educando Surdo em especial na Educação Infantil,
em escolas bilíngues, onde ele possa ter o direito, e a oportunidade, de crescer dentro da cultura
Surda, compartilhá-la e se comunicar com outros. Dessa forma, o Surdo se torna sujeito na sua
formação pessoal e social, em que pode construir sua autonomia, seu conhecimento, sua visão
de mundo e uma identidade própria.

Palavras-chave: Surdo; Bilinguismo; Educação; Identidade.
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INTRODUÇÃO

C

onhecer a comunidade Surda, possibilitou adquirir novos conhecimentos que romperam paradigmas. A experiência na educação, além de tornar possível a aproximação com profissionais ligados à área da surdez, permitiu vivenciar diversos
acontecimentos que deram origem a esta pesquisa.
Como qualquer ser humano, o Surdo é um ser com inúmeras capacidades, com sentimentos, angústias, valores, direitos e deveres, que precisam ser aceitos e respeitados. As pessoas
com surdez são altamente capazes de exercer qualquer função na sociedade que não requeira exclusivamente habilidades auditivas. Elas têm uma vida não muito diferente das pessoas
ouvintes. Gostam de sair com os amigos, ir a boates, dançar; dirigir carro e/ou moto, estudar,
trabalhar, namorar, casar e constituir família.
A diferença é que são surdos, mas não são incomunicáveis. Segundo Skliar, “[...] a surdez
faz os Surdos como são: pessoas diferentes com formas próprias de assimilar e expressar o
mundo”. Com identidade própria, que “[...] se constrói dentro de uma cultura visual”. (1999:30).
Os Surdos são capazes de formular pensamentos, abstratos e concretos, sem precisar
pensar numa língua falada. Assim como formulamos pensamentos em nosso próprio idioma e
expressamos oralmente, os Surdos podem fazer o mesmo com as mãos. Comunicar-se fluentemente entre si, desenvolvem a auto - estima e com isso apresentam uma boa produção nas
atividades do cotidiano.
Muitos já constataram que, expor a criança surda logo após o nascimento a uma língua
de sinais e desenvolver um fundamento linguístico, lança a base para melhor desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social, bem como para posterior aprendizado da língua escrita. Nesse sentido, a Língua Brasileira de Sinais passa a ser a língua de instrução, ou seja, irá possibilitar o
acesso ao conteúdo de todas as áreas de conhecimento, inclusive da Língua Portuguesa na
modalidade escrita.
Infelizmente, em algumas escolas de ensino regular é comum encontrar surdos que muitas vezes são “oralizados”, pois alguns professores e especialistas não dão importância ao
aprendizado de uma primeira língua, a L1, a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com a postura
desses profissionais, os Surdos podem não conseguir acompanhar e nem aprender a Língua
Portuguesa na modalidade escrita, que seria a L2, a segunda língua.
Embora, no Brasil, os direitos de acesso dos Surdos ao bilinguismo, ou seja, que aprendam a sua língua, a Libras, e a oficial do país, a Língua Portuguesa, em sua modalidade escrita,
tenha sido reconhecida pelo Decreto Federal n° 5.526/2005, ainda há muito a ser feito. Algumas instituições têm desconsiderado essa lei, inviabilizando que surdos tenham acesso à sua
língua natural; em uma lógica de integração centrada no som, tentam fazer com que os Surdos
adquiram o conhecimento através da Língua Portuguesa que deveria ser a segunda língua deles. Essa postura prejudica o aprendizado, e muitas vezes ao invés de incluí-los na vida social,
tem o efeito inverso.
Pensando na Língua Brasileira de Sinais – Libras, L1, como Língua Materna para os Surdos, o presente trabalho de pesquisa tem os seguintes objetivos : Caracterizar os Surdos na
sociedade em que vivem, Caracterizar o Bilinguismo e a contribuição da Língua Brasileira de
Sinais - Libras para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do Surdo.
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CONHECENDO O SURDO E A SURDEZ
Os Surdos são pessoas que utilizam
a expressão viso-espacial como o principal
meio de comunicação. Conhecê-los através
de sua história nos leva a refletir e procurar
entender os acontecimentos atuais. A surdez
é algo invisível. Segundo Prado (2008, p.9):
Denomina-se Surdez a diminuição da capacidade de percepção normal de sons,
sendo considerado surdo o indivíduo cuja
audição não é funcional na vida comum.
Muitas pessoas desenvolvem problemas
auditivos ao longo de sua vida, por causa
de acidentes ou doenças (PRADO, 2008,
p.9).

A surdez impossibilita que o indivíduo
detecte, discrimine, reconheça, localize e
compreenda os sons, e dessa forma o surdo
não consegue atribuir significado aos diversos sons que o homem desenvolveu através
de um sistema de comunicação único entre
eles, a fala. As principais causas da surdez
são:
Pré-natais: Desordens genéticas ou hereditárias, herpes, rubéola, uso de drogas,
desnutrição, pressão alta, diabetes. Perinatais: Pré-maturidade, infecção hospitalar, entre outras. Pós-natais: Meningite; sarampo, caxumba, traumatismo craniano,
entre outros (PRADO, 2008, p. 10).

A surdez pode ser congênita ou adquirida. As principais causas da surdez congênita
são pré-natais, ocorridas durante a gestação.
É adquirida, quando por causas perinatais,
ocasionadas em sua maioria por problemas
no parto, ou pós-natais, quando surgem problemas após o nascimento.
É natural ouvirmos diversas pessoas, ao
referir-se aos Surdos, usar a expressão surdo-mudo, mas sabemos que essa expressão é
inadequada. Se o surdo não fala, é porque em
sua infância, época em que geralmente acontece a repetição das palavras, ele não ouviu,
e assim não há a possibilidade de imitar os
sons emitidos pela família e a sociedade em
que vive. “O termo surdo-mudo não é correto

porque o surdo tem aparelho fonador, e se
for treinado ele pode falar, eu sou surdo, fui
oralizado e não ouço nada, [...]”. [professor
surdo] (GESSER, 2009:45).
Assim, o surdo, exceto aqueles que têm
algum tipo de problema no aparelho fonador,
não é mudo, ele não fala porque não ouve.
É possível que uma pessoa surda fale, como
veremos mais à frente, porém, é um trabalho árduo e contínuo que exige muito treino
e acompanhamento de especialistas, e que
não faz sentido para o indivíduo Surdo, uma
vez que nem sempre alcançam sucesso. Na
comunidade Surda, grande parte dos surdos
adultos não falam, embora tenham passado
por esse processo de treino da fala.
O assunto surdez ainda está repleto
de crenças e dúvidas por parte de muitos
indivíduos. Alguns, por falta de conhecimento e informação, não sabem como lidar com
o indivíduo surdo, e isso muitas vezes pode
acabar impedindo que o mesmo seja considerado um indivíduo comum,
A sociedade não conhece nada sobre o
povo surdo e, na maioria das vezes, fica
com receio e apreensiva, sem saber como
se relacionar com os sujeitos surdos, ou
tratam-nos de forma paternal, como ‘coitadinhos’, ‘que pena’, ou lida como se tivessem ‘uma doença contagiosa’ ou de
forma preconceituosa e outros estereótipos causados pela falta de conhecimento
[...]. (QUADROS; PERLIN, 2007:21).

Muitos ainda consideram a surdez como
uma doença grave, ou até mesmo um grande problema para aqueles que a “possuem”,
mas esse “problema” na realidade está relacionado à dificuldade humana em aceitar e
conviver com as diferenças, porque na maioria das vezes, “[...] a surdez é muito mais um
problema para o ouvinte do que para o surdo”
(GESSER, 2009:17).
Isso se dá pelo fato de vivermos em
uma sociedade em que muitos não estão preparados para lidar com o novo, com o diferente. A sociedade, normalmente, impõe cer30 - Abril/2021 - Educar FCE
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tos paradigmas e padrões a serem seguidos.
Para ser aceito, muitas vezes, é necessário
ser igual à maioria. Ou seja, para ser considerado cidadão e poder exercer direitos, quase
sempre é preciso se adequar ao modelo imposto a cada época.

BILINGUISMO
O Bilinguismo tem como pressuposto
básico que o Surdo deve adquirir como língua
materna a Língua de Sinais, que é considerada sua Língua natural, e, como segunda língua, a língua oficial do país. De acordo com
Capovilla (2001:1486):

As classes da educação bilíngue são
aquelas que têm a Língua de Sinais, e a Língua Portuguesa em sua modalidade escrita,
como línguas de instrução utilizadas em todo
o processo educativo do Surdo.
Autores e pessoas que defendem o bilinguismo percebem o Surdo de forma diferente dos que defendem o método oralista e da
comunicação total. Para os bilingues, o Surdo
não precisa desejar ter uma vida semelhante
à dos ouvintes, ele pode aceitar e assumir
sua surdez e fazer parte de uma comunidade,
com cultura e língua própria.

No bilinguismo o objetivo é levar o Surdo
a desenvolver habilidades, primeiramente
em sua Língua de Sinais natural e, depois,
na língua escrita de seu país. Tais habilidades envolvem compreender e sinalizar
fluentemente a sua Língua de Sinais, e ler
e escrever fluentemente no idioma do país
em que vive (CAPOVILLA, 2001, p. 1486).

Compreender a Libras, no caso dos
Surdos, é como um rompimento de barreiras.
Por esse meio de comunicação, sentem-se
à vontade uns com os outros “[...] Tal qual
como os falantes de línguas orais, os falantes
de língua de sinais podem discutir filosofia,
política, literatura, assuntos cotidianos e etc”.
(GESSER, 2009, p. 23).

Com isso, a Língua de Sinais deve ser
o principal meio de comunicação dos Surdos.
Eles dispõem do direito de adquiri-la desde
os primeiros anos de sua vida e depois a Língua Portuguesa em sua modalidade escrita
como segunda língua, isto de acordo com a
lei n°10.436 de 24 de Abril de 2002, mais
tarde regulamentada pelo Decreto Federal nº
5626, de 22 de dezembro de 2005.Que,

Com a Língua de Sinais, os Surdos podem conversar sobre qualquer assunto, porque não é uma língua limitada, e tudo pode
ser expresso através dos sinais, sem perder
nenhum conteúdo. Os Surdos sentem-se libertos e afastam a concepção de que são
deficientes, ressaltando a ideia de indivíduos
diferentes com sua língua e cultura, isto é,
identidade própria.

Determina em seu artigo 22 que as instituições de ensino responsáveis pela educação
básica devem garantir a inclusão de alunos
surdos ou com deficiência auditiva, por meio
da organização de: I- escolas e classes de
educação bilíngue, abertas a alunos surdos e
ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino
fundamental; II- escolas bilíngues ou escolas
comuns da rede regular de ensino, abertas
a alunos surdos e ouvintes, para anos finais
do ensino fundamental, ensino médio ou
educação profissional, com docentes das
diferentes áreas do conhecimento cientes da
singularidade linguística dos alunos surdos,
bem como a presença de tradutores intérpretes de Libras-Língua Portuguesa (NOVAES,
2010, p. 73).

No contexto atual, existem escolas particulares e públicas que trabalham o bilinguismo, por exemplo, o Centro de Educação para
Surdos Rio Branco (CES) e a Escola Municipal Helen Keller. Ambas respeitam o fato de
que o Surdo tem o direito de ter a Libras como
sua primeira língua, L1 e o Português em sua
modalidade escrita como L2.

LIBRAS: QUE LÍNGUA É ESSA?
De acordo com a história, os Surdos
passaram por um longo processo de aceitação, isso porque, durante muito tempo, em
algumas épocas e locais, foram considerados quase não humanos, seres incapazes
de realizar qualquer atividade na sociedade.
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No entanto, com o passar do tempo, através
de esforços dos próprios Surdos e de alguns
educadores, eles foram ganhando destaque
na sociedade, e não se podia mais negar o
fato de serem indivíduos capazes e com inúmeras habilidades.
Com base em estudos linguísticos, foram sendo desenvolvidas diversas formas de
comunicação para os Surdos, não podendo
descartá-las e dizer que foram inválidas ou
que não funcionaram para os que foram submetidos a elas. Porém, o direito de ser respeitado e de construir uma cultura própria,
uma vez que o desejo de se comunicar com
o outro, de forma sinalizada, é um desejo universal e um direito de todos os Surdos,
Ser surdo é saber que pode falar com as
mãos e aprender uma língua oral-auditiva
através dessa, é conviver com pessoas
que, em um universo de barulhos, deparam-se com pessoas que estão percebendo o mundo, principalmente pela visão, e
isso faz com que eles sejam diferentes e
não necessariamente deficientes (NOVAES, 2010 apud FELIPE, 2005, p. 44).

Dentre os diversos métodos apresentados, o Bilinguismo, privilegiando a Língua de
Sinais, vem provando sua legitimidade, como
o melhor meio para ensinar o Surdo a comunicar-se com o mundo à sua volta. Esse
“método” tem como pressuposto que a Língua de Sinais seja o principal e primeiro meio
de comunicação e, posteriormente, a Língua
Portuguesa em sua modalidade escrita,
A língua de sinais tem todas as características linguísticas de qualquer língua
humana natural. É necessário que nós,
indivíduos de uma cultura de língua oral,
entendamos que o canal comunicativo
diferente (visuo-gestual) que o surdo usa
para se comunicar não anula a existência
de uma língua tão natural, complexa e genuína como é a língua de sinais (GESSER,
2009, p.21-22).

Assim como as línguas orais, a Língua
de Sinais possui seu valor linguístico, capaz
de cumprir todas as funções; diferente do que

muitos pensam, ela não é mímica ou algo
teatral. É possível através da Língua de Sinais, expressar qualquer tipo de pensamento,
desde os mais fáceis até os mais abstratos,
podendo dessa forma discutir assuntos ligados à política, futebol, literatura, arte, religião,
cotidiano, poesia, sentimentos e até mesmo
música.
Cada país tem sua língua oficial e o
mesmo se dá com a Língua de Sinais. Segundo Gesser (2009:12): “Em qualquer lugar
que haja surdos interagindo, haverá línguas
de sinais”. Com isso, a Língua de Sinais não é
universal, comprovando mais uma vez a ideia
de que ela não é uma mímica ou um código
criado por um grupo, e sim uma Língua como
qualquer outra, com organização e estrutura
própria.
No Brasil, a língua utilizada pelos surdos
chama-se Língua Brasileira de Sinais- Libras.
“Os sinais, na Língua Brasileira de Sinais - Libras são formados a partir da combinação do
movimento das mãos com um determinado
formato em determinado lugar, podendo este
lugar ser uma parte do corpo ou um espaço
em frente ao corpo”. (BRASIL, 2008 apud FELIPE, 2001:5). Essas combinações são chamadas de parâmetros que formam os sinais.
Os principais são: Configuração de mãos,
Ponto de Articulação, Movimento, Orientação
e Expressão facial e/ou corporal.
A partir da combinação destes cinco
parâmetros básicos, é possível expressar
ideias, pensamentos e sentimentos semelhantes a qualquer outra língua, porém, por meio
visuo-gestual, o que diferencia da Língua Portuguesa. Para que ocorra essa comunicação
através da Língua de Sinais são as mãos, e
as expressões faciais e corporais, que entram
em cena, sendo percebidas pela visão.
Para o uso da Língua de sinais é preciso estar atento às expressões faciais/corporais e ao contexto da conversa, pois esses
elementos é que irão determinar o que se
quer dizer e com que intensidade.
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Os sinais para SÁBADO e LARANJA,
por exemplo, são iguais, a mão está configurada em “C” e “S”, tem o movimento de abrir
e fechar, e o ponto de articulação é a frente
dos lábios. Para distinguir o significado é necessário atenção ao contexto. Com a mesma
configuração de mãos, porém, em outro ponto de articulação, assumem outro significado,
como no caso de APRENDER, feito na altura
da testa, e AMAR, feito na altura do peito.
A Língua de Sinais parece ser a única
língua que o Surdo tem capacidade de dominar plenamente. Em princípio, serve para que
todas as suas necessidades de comunicação,
afetivas e cognitivas sejam devidamente supridas,
[...] a exposição da criança surda à língua de sinais vai possibilitar o desenvolvimento da sua capacidade de linguagem,
a qual permitirá não só a socialização,
a construção de realidade, o enriquecimento das suas experiências, o desenvolvimento cognitivo e acadêmico, mas
também o crescimento da sua auto-estima, tanto individual como coletiva, identificando-se como surdo e como cidadão
capaz (TOVAR, 2000 apud BRASIL, 2008,
p. 27).

O Surdo que é exposto a Libras desde
seus primeiros anos de vida tem a oportunidade de desenvolver uma linguagem capaz
de ajudá-lo na solução de problemas e de
desenvolver uma ação inteligente, porque poderá ter sua ação impulsiva controlada, uma
vez que será compreendido ao se expressar.
Assim, será capaz de desenvolver autonomia e capacidade de resolver situações
concretas, irá socializar-se de forma natural,
desenvolvendo uma boa autoestima e um
bom comportamento em sociedade. Além de
fazer parte de uma comunidade com cultura
e identidade únicas, a Surda (grifos nosso).
Através do contato com a sua comunidade o
Surdo irá conhecer e vivenciar uma cultura, e
a partir disso construir uma identidade (grifos
nosso). Isso é importante pois possibilitará
o desenvolvimento de autonomia e conheci-

mento de mundo através de uma linguagem
própria. Pode-se dizer que a linguagem é algo
inato e um dos aspectos mais importantes no
desenvolvimento do ser humano,
Linguagem é uma forma de comunicação
distintivamente humana, um meio para
transmitir informações complexas ou não,
de uma pessoa para outra. É essencial
para interação dos homens entre si com o
mundo, sendo imprescindível para que o
processo de comunicação se estabeleça,
permite a participação social e ativa, um
veículo facilitador de estruturas de pensamento e um meio de aprendizagem (BEVILACQUA; MORET(orgs), 2005, p. 147).

Existem diversas formas de transmitir
uma informação a outra pessoa, porém, para
que isso aconteça, é essencial que haja interação entre o homem e o mundo à sua volta. E principalmente, que ambos tenham um
elemento que os una. A Língua Brasileira de
Sinais – Libras - pode suprir as necessidades
de comunicação do Surdo em nosso país;
por meio dela é possível expressar qualquer
tipo de pensamento, porém, para que o Surdo
tenha um melhor desenvolvimento e aproveitamento, é necessário que ele aprenda essa
língua, a Libras, desde a Educação Infantil, ou
seja, a Libras precisa ser a L1, primeira língua
para a criança Surda. E a Língua Portuguesa
em sua modalidade escrita como sua segunda língua, L2.

AQUISIÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA
DE SINAIS COMO L1 E DA LÍNGUA
PORTUGUESA COMO L2
No processo de aquisição da Língua de
Sinais, pesquisadores já comprovaram que,
crianças Surdas filha de pais Surdos, adquirem a língua de forma natural semelhante a
uma criança ouvinte adquire a língua oral.
No caso de surdos filhos de ouvintes, é
possível que a aquisição da língua de sinais
ocorra na escola, por meio da interação com
educadores surdos e dos pais ouvintes que
aprendem a Língua de Sinais,
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Pereira e Nakasato (2000, 2001, 2004,
2006), entre outros pesquisadores, ao analisar o uso da Língua de Brasileira de Sinais por crianças surdas, na faixa de cinco
anos de idade, expostas a esta língua de
desde os três anos na interação com surdos adultos, em uma escola especial para
surdos, constataram o uso pelas crianças
não só de sinais e expressões faciais, mas
também de recursos como uso do espaço,
o olhar e o movimento do corpo na articulação dos eventos (BRASIL, 2008, p. 27).

O bebê surdo quando pratica seus reflexos de balbucios iniciais, não encontra o estímulo externo dos sons que o tornaria capaz
de gerar a aprendizagem da fala. A comunicação do Surdo com o outro pode acontecer
por meio de expressões faciais, movimentos
da cabeça e do corpo. Diversas autoras, entre elas Karnopp, estudaram a aquisição dos
sinais em crianças surdas, como com filhos
de ouvintes e de surdos:
[...] observou longitudinalmente uma menina surda e verificou que, entre 0;8 e 1;1
ano predominou, na linguagem da criança,
o balbucio manual (brincadeiras com as
mãos), sendo observados também gestos
sociais, como ‘tchau’ e ‘bater palmas’. Somente um tipo de apontar, o apontar para
objetos, foi encontrado nos dados neste
período. No último período observado, entre 2,1 e 2;6 anos, a menina apresentou
gestos de apontar, não sendo observados
balbucio manual e gestos sociais. A principal característica dessa etapa foi a combinação do apontar em uma sequência de
sinais, por exemplo, apontar para uma bola
e, em seguida, sinalizar BOLA (BRASIL,
2008 apud KARNOPP 1999, p.173).

O bebê surdo sempre se apoiará na visão para reconhecer pessoas e localizar-se
no ambiente em que está inserido, por isso,
ele vai aprender a usar expressões faciais
e/ou corporais ou seja, a comunicar-se por
prestar atenção nas pessoas e em como elas
interagem através dos cinco parâmetros já
mencionados: configuração de mãos, ponto
de articulação, movimento, orientação e expressão facial e/ou corporal.

Nesse aspecto, pesquisadoras apontam que, embora o processo de aquisição
da Libras como L1 seja semelhante para a
maioria das crianças Surdas observadas até
o presente momento, existe diferença no que
se refere à interação entre mães ouvintes e
filhos Surdos e mães Surdas com filhos Surdos: esse fato se dá pelo fato do Surdo ter
acesso ao mundo principalmente pela visão,
percepção e movimentos motores, sendo
maior quando os pais ou um deles é Surdo,
porque o bebê encontra um ambiente rico em
vivências e experiências visuais.
A visão do Surdo se constitui como o
principal meio de processamento de esquemas de pensamento que propicia a aquisição
e construção de conhecimento, bem como
valores e vivências que levam a uma percepção de mundo próprio:
Ao iniciar o processo de escolarização,
a maior parte das crianças surdas não
dispõe de uma língua. Assim, além de
proporcionar condições adequadas ao
seu desenvolvimento físico, motor, emocional, cognitivo, social, como qualquer
criança, a Educação Infantil deve propiciar
condições para que as crianças surdas
adquirem a Língua Brasileira de Sinais,
uma vez que ela terá o papel fundamental
em todos os outros aspectos do desenvolvimento [...] (BRASIL, 2008, p. 52).

Nesse primeiro contato da criança Surda com o ambiente escolar e com a sua língua é importante que seja com professores
Surdos, porque os mesmos partilham da mesma forma de acesso ao mundo, que é a visão,
além de valorizar a cultura Surda e auxiliar a
criança na construção de sua identidade e
autonomia.
A criança que é exposta a Libras desde
a tenra idade, vai desenvolver um processo
muito parecido ao da criança ouvinte na aquisição da língua oral. Assim como se faz com
uma criança ouvinte pronunciando palavras
para que ela repita, precisa usar a Libras ao
comunicar-se com a criança Surda, porque
assim poderá adquiri-la naturalmente, através
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da imagem visual dos gestos representativos
da sua língua que podem ser repetidos a
cada diálogo que se realiza com o bebê, ou
criança maior.
A Língua de Sinais foi reconhecida como
uma língua que pode possibilitar ao Surdo
seu desenvolvimento em diversos aspectos,
sejam eles cognitivos, sociais, afetivos, linguísticos, entre outros. Ao pensar em uma
segunda língua precisa-se ter em mente que
os Surdos, em sua maioria, vêm de uma família ouvinte, ou seja, de um ambiente em que
não há comunicação com eles. Dessa forma,
chegam praticamente “sem” bagagem e em
muitos casos não conhecem nem a Língua de
Sinais. Com isso, somente durante sua vida
escolar, ele terá a oportunidade de aprender
a Libras e, consequentemente, a Língua Portuguesa em sua modalidade escrita.
Nota-se que a alfabetização é algo essencial para a vida em sociedade, porque
vivemos em um mundo letrado, onde todas
ou se não grande parte das relações são estabelecidas e mediadas por meio da leitura e
escrita. Com isso, saber ler e escrever bem
traz grande benefício ao indivíduo, possibilitando a participação na sociedade em que
vive de maneira efetiva.
Nesse contexto, a leitura e escrita se
constituem como importantes ferramentas
que possibilitam a comunicação; através da
escrita é possível comunicar-se com as pessoas à nossa volta e com o mundo. No entanto,
Por muito tempo a escola ignorou as especificidades dos alunos surdos e insistiu em
trabalhar com eles da mesma forma que
com os ouvintes. O aluno ouvinte, quando
começa a ler e a escrever, já dispõe de uma
língua e se baseia nela na construção da
leitura e da escrita; a criança surda pode
conhecer alguns vocábulos e mesmo algumas estruturas, mas raramente apresenta
conhecimento suficiente da língua portuguesa que o ajude na tarefa de atribuir sentido
na leitura, bem como de construir sentido
na escrita. (PEREIRA, 2009:23,24)

Para aprender a ler e escrever, a criança
Surda construirá hipóteses a partir de experiências visuais, por isso é importante que esta
criança seja orientada a ser uma observadora
do ambiente em que está inserida, interpretando e dando sentido ao que foi observado.
Uma excelente ferramenta que pode auxiliar o
Surdo são os jogos que contenham imagens,
porque trazem situações mais concretas, que
tornam as vivências mais lúdicas e fáceis de
serem entendidas.
A criança Surda precisa ser exposta a
situações que envolvam a leitura desde cedo,
porque é através do contato com livros, revistas em quadrinhos, folhetos, receitas
culinárias, regras de jogos e materiais que
contenham imagens, é que elas terão a oportunidade de explorar e se familiarizar com o
manuseio desses materiais criando assim um
processo de construção de hipóteses e de
relações do que está escrito através da observação das imagens,
Assim como Svartholm, também Pereira
(2005) enfatiza a importância de os alunos surdos lerem muito, até mais que os
ouvintes, já que a leitura se constitui como
a principal fonte para o desenvolvimento
do conhecimento da Língua Portuguesa,
Inicialmente, e sempre que possível, a
atividade de leitura deve ser feita junto
com o professor, ao qual caberá explicar
ao aluno o conteúdo do texto na Língua
Brasileira de Sinais, bem como responder
questões sobre o funcionamento da Língua Portuguesa escrita, quando o aluno
solicitar. (BRASIL, 2008, p.18).

Uma vez que a criança surda tenha
adquirido a Libras, como Língua Materna, é
importante que essa seja usada como mediadora no processo educativo deste educando,
porque isso facilitará o aprendizado da Língua
Portuguesa. Dessa forma as duas línguas podem ficar visíveis e os textos escritos passam
a fazer mais sentido.
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A literatura infantil, impressa ou digital,
pode ser uma excelente ferramenta no que
tange à ampliação do vocabulário do Surdo.
Para que alcancem melhores resultados é
necessário que os pais de crianças Surdas
incentivem seus filhos e os motivem, criando
estratégias para que a criança leia e se integre à história, atribuindo sentido a ela.
O mercado literário tem se preocupado cada vez mais em atender a comunidade
Surda nesse sentido, por dispor de livros com
temas que levam em conta a interação entre
Surdos e ouvintes e por adaptar livros clássicos.
Outro fator importante para a aquisição
da Língua Portuguesa é o conhecimento prévio do aluno e, no caso dos Surdos, as experiências visuais que esse possui. A criança
aprende a escrita através de situações cotidianas, sendo exposta e mantendo contato visual e de Libras com a literatura infantil, listas
de compras, contas, cartas, cartazes informativos, placas, entre outros. A meta da leitura
é a compreensão, é entender o contexto, o
significado de cada bloco de palavras, que
é a proposta do letramento, e dessa forma
dar sentido ao texto. O conhecimento prévio
de mundo, sobre a língua, é importante, pois
ajuda o aluno Surdo a criar ideias, relações,
questionamentos, agregando maior conhecimento ao que sabe.

Com isso cabe ressaltar que o Surdo,
como todos os outros cidadãos, tem o direito
de escolha quanto a que tipo de educação
quer ter. Uma vez que já se foi comprovado
que a Libras é uma das melhores formas de
comunicação para os Surdos, se faz cada vez
mais importante que as diversas instituições
de ensino pensem em estratégias e formas de
prover um ensino de qualidade, que leve em
consideração as dificuldades e as habilidades
dos Surdos.
Articula-se esse processo por dispor de
materiais acessíveis, que facilitem o aprendizado do Surdo, por investir em escolas Bilíngues
que possuem um rico ambiente em Língua de
Sinais. Também por formar professores Surdos para trabalharem nessas escolas com
proficiência em Língua de Sinais e por dispor
de profissionais tradutores intérpretes qualificados, que acompanhem estes educandos
nos anos à frente em sua escolarização.

Após estudos aprofundados e do conhecimento da comunidade Surda, e também de
ouvintes interessados, descobriu-se o quanto a Libras é importante na vida e educação
da pessoa Surda, e o quanto a Língua Portuguesa, pode ajudar a entender e interpretar o
mundo a sua volta, seja através da leitura ou
escrita. Não se pode negar a capacidade que
o Surdo tem em aprender ambas as línguas e
o quanto tais aprendizados podem ser benéficos para sua vida em sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história dos Surdos é uma história de privações e principalmente de exclusão, sim,
porque durante muitos séculos eles foram privados de exercer seus direitos de cidadão e
exclusos da sociedade, enfrentando desafios a serem superados.
Trata-se também de uma história de muitas batalhas, tanto por parte dos Surdos, quanto
de outras pessoas, como nós, que acreditamos neles como humanos capazes. Com o passar dos anos, através de estudos e da vivência prática, foi comprovado que, diferente do que
muitos pensam, os Surdos são pessoas como as outras em sua potencialidade, isto é, são
capazes e podem levar uma vida normal como qualquer outro cidadão.
Sabemos que é uma luta contínua, que ainda está longe de terminar, há muito a ser
feito, existem muitos paradigmas a serem quebrados. A partir do momento que o Surdo é
respeitado como um ser que possui uma diferença linguística, as coisas podem começar a
mudar. O Surdo não precisa e nem deve ser igual ao ouvinte, ele precisa ser respeitado, e
isso inclui também o respeito por sua língua, a Libras.
A educação é um dos pontos de partida para que as mudanças aconteçam e ela precisa
ser realizada em uma escola bilíngue, não importa que esta seja da rede pública ou privada.
A educação perpassa todos os níveis de ensino e o estudante Surdo tem o direito de receber
instrução, a fim de que possa participar livremente dos aspectos sociais, religiosos, científicos
e culturais.
As pesquisas realizadas neste trabalho demonstram o quanto a Libras e a educação
Bilíngue são importantes para os Surdos, caracterizam-no em uma sociedade ouvinte, devolvem a ele a identidade e uma cultura única, percebida através da visão. Servem para ressaltar
também, o quanto a educação bilíngue pode mudar a realidade Surda.
O sistema de ensino precisa valorizar o aprendizado do Surdo ao disponibilizar recursos
tecnológicos e humanos, para que o Surdo possa criar, imaginar, produzir e dar significado ao
mundo em que vive, desenvolvendo-se em seus estudos desde a mais tenra idade de forma
prazerosa, alegre e como sujeito de sua aprendizagem.
O intuito desse trabalho é contribuir para alertar e convidar educadores e leitores a conhecerem melhor o Surdo, sua comunidade e cultura. A cada página e tópico, esperamos que
se quebre muitos paradigmas e mitos instituídos por uma sociedade muitas vezes “preconceituosa”, em que é preciso ser igual para ser aceito. A essência desse trabalho é comprovar
que “ser diferente é normal”, que os Surdos não podem mais ser despercebidos e desconsiderados perante a sociedade e o sistema escolar, sendo rotulados como “surdos-mudos” ou
coitadinhos por não ouvirem.
Esperamos que ao terminar a leitura possam juntar-se a nós e abraçar a luta dos Surdos
por uma educação de qualidade, uma educação pautada no respeito e na dignidade humana.
Como pesquisadora, esperamos que esse trabalho possa contribuir para que mais
pesquisas sejam realizadas, em que a base seja a diversidade, o respeito pelas diferenças e pelo desenvolvimento de todos os cidadãos Surdos.
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Os DESAFIOS DOS PROFESSORES EM TEMPOS DE PANDEMIA
RESUMO: A pandemia da Covid-19, impactou a vida do planeta de forma dominadora. De repente,
tivemos que redesenhar nossas vidas, nosso comportamento, nossa rotina, nossa forma de
trabalhar, de ensinar e de aprender. Foi preciso nos reinventarmos, e rapidamente. O estável ou
aparentemente estável se desestabilizou. A maneira clássica, tradicional, de desenvolvermos
nossas atividades escolares, de um dia para o outro, precisou mudar. As escolas fecharam e
todos se recolheram às suas casas. Mas a vida precisava continuar. E isso foi (ou seria) possível
graças às Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação – TDICs no contexto escolar.

Palavras-chave: Ensino Remoto; Ensino-aprendizagem; TDIC.
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INTRODUÇÃO

A

necessidade de mudança, de constante atualização, de se dispor a se reinventar
quase diariamente, é imperativa da atualidade para a grande maioria das pessoas. Dificilmente alguém consegue ficar alheio a todas as transformações e, por
outro lado, também é difícil absorver e compreender todas elas. Essa lógica se apresenta
tanto para indivíduos quanto para instituições.
As mudanças fazem parte do desenvolvimento histórico e social. O que caracteriza
as últimas décadas é o ritmo acelerado em que elas se processam. Sobretudo a partir das
décadas finais do século XX, grandes transformações, que, antes, levavam muito tempo para
se consolidarem, passaram a ocorrer em poucos anos. De forma ainda mais impressionante,
com a crise gerada pela pandemia COVID-19, em poucas semanas uma série de paradigmas
sociais ligados ao modo como nos relacionamos profissional e pessoalmente tiveram que se
adaptar.
Uma enormidade de informações e mudanças de atitudes e de hábitos teve que ser
processada pelas pessoas, sem que houvesse uma margem de tempo adequada para uma
internalização dos acontecimentos. Obviamente, as escolas foram muito afetadas, tanto por
movimentar grandes fluxos de pessoas, quanto por sua relevância social. Exigiu-se uma rápida resposta das instituições e redes de ensino no sentido de garantir, com segurança, a
continuidade de suas atividades.
Porém, para tal, seria necessária a inclusão de procedimentos novos, não presenciais,
envolvendo, consequentemente, as tecnologias digitais. Esse caminho tornou-se, entre outros,
um grande desafio para a realidade da educação brasileira. Nesse contexto, é fundamental
ressaltar que, ao abordar os desafios da educação básica com relação à inclusão de novas
tecnologias, teremos uma pluralidade de situações e, portanto, diferentes realidades. Diante
dos questionamentos em relação ao ensino a distância - EaD, o ensino remoto apresenta
vantagens, por manter a interação com os alunos e entre eles, como no ensino presencial, e
por acontecer em tempo real. Como temos visto, e que está muito bem posto nas diretrizes
curriculares nacionais e na própria Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica,
a BNCC, o ensino não deve primar por quantidade de conteúdos, mas por desenvolver nos
estudantes conhecimentos, habilidades e atitudes, o que não é mensurável em número de dias
e de horas. As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação, além de se constituírem
uma fonte de informações, são recursos pedagógicos muito ricos, desde que utilizados de
forma adequada pela escola e pelo professor.
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MUDANÇAS E SEUS REFLEXOS
Desde março de 2020, no mundo e no
Brasil, as pessoas precisaram se adaptar ao
isolamento social, alterar a forma de se higienizar, os cuidados diários com o contato
com as pessoas, a utilização de máscaras,
o uso constante de álcool em gel, entre outros cuidados. Além disso, muitas empresas
precisaram se reorganizar para continuar funcionando e as escolas precisaram fechar as
portas para as aulas presenciais e organizar
a forma de entregar o serviço. “Tudo isso é
uma novidade para todos.
Todos estamos nos adaptando e tudo
que é novidade gera dificuldade”. Para todas
as mudanças, é importante haver uma preparação psicológica para facilitar a adaptação a
elas, sem prejudicar a adaptação dos envolvidos. As mudanças que aconteceram foram
bem repentinas, consequentemente, pouco
planejadas e alteraram de forma significativa
a vida de todos (TIRABOSCHI, 2020).
As mudanças foram impostas pelas
circunstâncias e existem pessoas que conseguiram se adaptar e outras não, querendo
retornar ao estado inicial. Falas como essas
demonstram pouca flexibilidade e resistência
às mudanças, o que torna o período de adaptação mais difícil.
A suspensão das aulas e do comércio
no geral causará danos inestimáveis e talvez
irrecuperáveis. As crianças foram extremamente prejudicadas didática e emocionalmente. Sabe-se que, quando o isolamento social
acabar, as coisas não estão como antes e,
certamente, ensinamentos positivos serão tirados desse processo.

Há novas possibilidades para escolas,
professores e famílias. Algumas escolas ofereceram os 4 horários de aula com os professores do outro lado da tela; outras ofereceram até 3 horários por dia com os alunos,
ficando os outros horários para plantões (os
alunos tirando dúvidas). Os docentes tiveram
que se reinventar no processo de ensino, tiveram que entender o perfil das suas turmas
e estabeleceram estratégias de acordo com
sua realidade.
A LDB, no artigo 32 § 4º, assegura que
“o ensino fundamental será presencial, sendo
o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações
emergenciais”. Esse momento da pandemia é
o momento emergencial e, por isso, todas as
ações das escolas estão respaldadas na LDB
9.394/1966. O § 5º desta lei aborda que:
[...] o currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdos que
tratem dos direitos das crianças e dos
adolescentes, tendo como diretriz a Lei
no 8.069, de 13 de julho de 1990, que
instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado
(Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007).

A inabilidade tecnológica e a alta dependência das crianças dos pais apontam
como sendo uma parte das dificuldades que
os responsáveis apresentaram ao lidarem
com os filhos nesse momento de pandemia,
e que as escolas devem repensar suas ações
para minimizar esse problema.
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OPORTUNIDADE DE MUDANÇA COM A
CRISE ATUAL
Se até o momento as estruturas escolares, os currículos, a formação dos professores, entre outros fatores, constituíam-se em
dificultadores para a inclusão dos elementos
digitais nas escolas, a recente crise gerada
pela pandemia do COVID-19 impôs a necessidade urgente da mudança. Grandes crises
provocadas por epidemias, guerras e revoluções possuem um potencial transformador
que, geralmente, alcança todos os aspectos
de uma sociedade. O caso atual não é diferente. Apontada por muitos como a maior
crise em escala mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a pandemia gerada
pelo novo coronavírus afetou profundamente
a forma como nos relacionamos:
Em poucos dias ou semanas, as escolas que, em sua grande maioria, utilizam
recursos digitais com um caráter complementar às aulas presenciais, se aproximando do que é chamado de blended
learning ou ensino híbrido, denominações
para modelos de ensino que combinam
estudos on-line e presencial, viram-se
na emergência de levar suas salas de
aula presenciais para o ambiente virtual
(ARAÚJO; VILAÇA, 2016, p. 132).

O isolamento social, medida adotada na
grande maioria dos países, forçou as escolas
a adotarem estratégias e encontrar soluções.
O lento processo de incorporação das tecnologias digitais foi, subitamente, acelerado,
A desconstrução de antigos paradigmas
ocorreu, sem que, antes, os novos pudessem ser totalmente naturalizados, ou seja,
quebrou-se repentinamente a ideia de que
não seria possível ministrar aulas não presenciais para o ensino básico, sem que
antes houvesse uma compreensão das
possibilidades e dos modelos de educação não presenciais (MARTINS, 2020, p.
251).

Entre as apropriações feitas, sem a devida atenção, está o uso do termo Educação
a Distância em um cenário que não representa, exatamente, o modelo de EaD. Segundo
Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, Educação on-line, educação a distância e e-Learning são termos usuais da área, porém não
são congruentes entre si,
A educação a distância pode se realizar
pelo uso de diferentes meios (correspondência postal ou eletrônica, rádio, televisão, telefone, fax, computador, internet,
etc.), técnicas que possibilitem a comunicação e abordagens educacionais; baseia-se tanto na noção de distância física entre o aluno e o professor como na
flexibilidade do tempo e na localização
do aluno em qualquer espaço. Educação
on-line é uma modalidade de educação
a distância realizada via internet, cuja comunicação ocorre de forma sincrônica ou
assincrônica (ALMEIDA, 2003, p. 332).

O que estamos vivenciando, portanto,
caracteriza-se por ser um tipo de educação
online, também chamada de ensino remoto
ou aulas remotas. De fato, em meio à urgência da adaptação, às escolas providenciaram
ferramentas para que as aulas planejadas e
dadas presencialmente pudessem ser transferidas para o espaço digital. Com isso, surgiram dúvidas e críticas por parte da comunidade escolar. Escolas e famílias estavam
devidamente preparadas e aparelhadas para
essa adaptação? Como garantir o engajamento dos alunos no modelo remoto? O professor
domina as ferramentas necessárias? O tempo
de preparação das aulas será alongado? Os
instrumentos avaliativos podem ser aplicados
da mesma forma que eram no formato presencial?
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Essas e outras questões foram colocadas à mesa, simultaneamente, com a implementação das mudanças, o que levou a uma
corrida por informações, formação, transformação de ambientes domésticos em escritórios para home office, entre outras medidas.
Se, por um lado, inúmeros desafios são colocados à nossa frente, um universo de possibilidades se abre. A ausência de respostas
totalmente prontas para todas as questões
levantadas, leva a uma busca por novos saberes:
As tecnologias convergem para criar tecnologias e novos produtos; os conceitos
convergem para dar espaço a conceitos
completamente novos; as pessoas convergem para novas comunidades locais,
globais e virtuais (BASSO, 2009, p. 7).

PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM EM
TEMPOS DE PANDEMIA
As plataformas de aprendizagem e os
conteúdos educacionais ou objetos de aprendizagem que distribuem devem, tanto quanto possível, ter alta granularidade (conteúdos
que permitam a combinação e reutilização dos
objetos de aprendizagem que os compõem),
de modo a facilitar a interoperabilidade entre
cursos e sistemas diferentes. Por um lado, o
uso de plataformas de e-learning e outras tecnologias de apoio ao processo de ensino e de
aprendizagem tem vindo a crescer.
Por outro lado, a Internet e, em particular, as redes sociais constituem um espaço
online onde as crianças e os jovens passam a
maior parte do seu tempo. Tirando proveito do
sucesso das redes sociais, em 2014, a Google lançou o Classroom como uma das ferramentas do Google Suite for Education (2020)
e a Microsoft, em 2017, lançou o Teams como
uma das ferramentas do Office 365. Dentre
o vasto conjunto de plataformas de aprendizagem, têm vindo a destacar-se estas duas,
pelo que serão estas as referidas.

O Google Classroom (2020) oferece
uma interface com a aparência de uma rede
social, cuja interface amigável e comum permite que alunos e professores se conectem
facilmente, dentro e fora das instituições educativas. Essa plataforma facilita o processo
educativo através de um feed ou mural da turma, disponibilizando atividades e trabalhos,
questionários e perguntas, para além de disponibilizar materiais (ficheiros, links e vídeos)
e de permitir o uso de aplicações Google que
provavelmente alunos e professores já usam:
Google Docs, Google Slides, Google Sheets,
Google Desenhos, Google Formulários, Google Agenda, Gmail ou Google Drive.
Destacamos aqui que é um dos recursos que as escolas públicas estaduais e municipais têm usado nesse momento de pandemia e ensino remoto. Nessa plataforma o
aluno consegue acompanhar sua evolução,
como também os pais e ou responsáveis,
as avaliações são contínuas. Um dos pontos
negativos que temos a destacar é que nem
todos os alunos possuem acesso aos aparelhos tecnológicos, e com isso, não participam
ativamente das aulas e atividades. Encontramos algumas famílias que se esforçam e procuram casas dos colegas mais próximos.
A solução Microsoft Teams (2020) disponibilizada gratuitamente às escolas como
parte do Office 365 é a outra solução com
nível de utilização elevado. É uma ferramenta
de trabalho para turmas, grupos ou equipas
que disponibiliza uma área de trabalho colaborativa para a sua equipa (turma para debates, projetos de grupo e tarefas; comunidade
de aprendizagem profissional; área pessoal
para desenvolvimento e administração escolar; área de clubes, grupos de estudo ou de
atividades extracurriculares) e permite que
qualquer pessoa participe, mantendo a privacidade. É uma plataforma que permite estabelecer comunicação entre os pares de uma
equipa, oferecendo funcionalidades como
chat, reuniões, chamadas, colaborações, in30 - Abril/2021 - Educar FCE
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tegração de aplicações ou armazenamento
de ficheiros.
Criada uma equipe, devem ser indicadas as informações solicitadas para a criação de uma equipa com os seus utilizadores
(alunos e outros professores). Ao nível da
privacidade, podemos definir como privada
(sendo composta apenas pelos contatos indicados) ou pública (a equipa está aberta para
o público). Geralmente uma equipe é como
uma disciplina de uma turma que pode conter
pesquisa e chat ilimitados, videochamadas,
armazenamento de ficheiros pessoais e da
equipa, colaboração em tempo real com o
Office, bloco de notas para cada elemento
da turma, tarefas ou questionários, suporte
para dispositivos móveis, entre muitas outras
aplicações ou serviços que podem ser adicionados.
Essas equipes utilizam canais para organizar a atividade por tópico, conteúdo, área
ou outro critério. Em cada canal podemos partilhar ideias em conversas abertas de equipa
ou em privado com apenas um indivíduo; ler
ou partilhar ficheiros em conversas. Todas as
ferramentas de uma equipe são organizadas
e integradas de modo a tirar o máximo proveito do Office 365 e de outros serviços ou
aplicações disponíveis. É possível estabelecer ligação a diversas aplicações, incluindo
aplicações para criar lições interativas (por
exemplo, Quizlet ou Nearpod) ou aplicações
de videoconferência (por exemplo, Zoom ou
Webex).
Outra tecnologia que não deve ser ignorada é a tecnologia de realidade aumentada,
já que nos permitirá estender as funcionalidades dos nossos ambientes de aprendizagem
através de pequenas demonstrações tridimensionais ou de visitas virtuais mais imersivas. A
realidade aumentada está muito próxima de
outros dois tipos de realidade: a realidade virtual e a realidade mista. Quando se fala de realidade virtual (RV), um novo mundo é criado

e um objeto virtual irá interagir com o mesmo.
Para ter a imersão completa desta realidade,
é necessário usar óculos de realidade virtual.
A realidade aumentada (RA) consiste em sobrepor um objeto virtual ao mundo real, não
havendo propriamente interação com o cenário, bastando que um telemóvel com câmara
seja suficiente para ter a experiência.
De salientar que a interação com o
objeto virtual pode não depender da nossa
própria localização, já que esse objeto estará sempre à frente da realidade física. Já no
caso da realidade mista (RM), como o próprio nome indica, alia as potencialidades das
realidades referidas, consistindo num objeto
virtual tendo interação com o mundo real, ou
seja, a interação com o objeto virtual depende
da nossa própria localização.

SELEÇÃO DE MATERIAIS E
TECNOLOGIAS DIGITAIS
Apesar das vantagens que representam, as tecnologias digitais carecem de uma
quase permanente formação, porque nessa
área, a inovação acontece a todo o momento,
o que por vezes proporciona mudanças significativas nas práticas dos professores (MOREIRA; MONTEIRO, 2012).
É necessário conhecer os softwares,
perceber o que se pretende com a sua utilização do ponto de vista pedagógico e perceber se o recurso é o mais adequado para
o efeito, porque na realidade o simples uso
de interfaces digitais não garante, só por si,
avanços e inovações nas práticas educativas
(MOREIRA; MONTEIRO, 2015).
Muitas interfaces da web social são
subutilizadas quando os referenciais adotados ainda replicam práticas adquiridas na
web 1.0. Por isso, e sendo a educação digital em rede um processo que se caracteriza
pela utilização de tecnologias digitais da web
social, é necessário promover práticas pedagógico-didáticas ativas e construtivistas, que
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sustentem um conhecimento coletivo e uma
aprendizagem colaborativa.
A educação em rede, pela sua natureza, é um processo que requer o envolvimento profundo dos diferentes atores que nela
participam, quer na definição dos objetivos e
percursos de aprendizagem da comunidade,
quer também nas relações de proximidade
construídas nas colaborações entre pares
que sustentam os processos de inovação e
criação do novo conhecimento. E para a construção coletiva deste novo conhecimento, tem
sido determinante o rápido crescimento, por
exemplo, dos Recursos Educacionais Abertos
(REA), que têm promovido o acesso e o uso
livre de conteúdos e tecnologias (GOULÃO;
BARROS, 2014).
Estes REAs existentes na web são uma
fonte inesgotável de recursos digitais que se
podem vincular às atividades, quer para apresentar conteúdos, quer para enriquecê-las. No
caso de vídeos, há plataformas que permitem
a sua incorporação através do código embebido, como é o caso do Youtube ou o Vimeo.
Estes recursos de aprendizagem são,
de fato, um elemento central muito importante
nessa equação, porque a sua utilização em
contextos virtuais de aprendizagem, permitem
congregar todas as vertentes da literatura, podendo, pois, revelar-se uma opção bastante
válida e eficaz.

Nunca antes foi tão fácil produzir e distribuir vídeos online existindo, hoje, uma grande variedade de ferramentas na web disponíveis para assistir, partilhar e editar vídeos.
Um exemplo é o Technology Entertainment
Design (TED) que inclui muitos recursos, entre os quais o TED Talks, vídeos inspiradores
cada vez mais utilizados no campo educacional. Para além do exemplo anterior existe também a Khan Academy, organização sem fins
lucrativos, criada em setembro de 2006 por
Salman Khan, que disponibiliza, atualmente,
mais de 3000 aulas em vídeo acompanhadas
de exercícios para diferentes disciplinas.
O “lar” dos vídeos online mais conhecido em todo o mundo é, sem dúvida, o Youtube. Este serviço permite ao utilizador publicar,
ver e partilhar vídeos da sua autoria, ou de
outros utilizadores. Existem inúmeros canais
no YouTube com conteúdos educativos, como
é o caso, por exemplo, do Discovery Channel
ou o History Channel.
Várias instituições de ensino superior
já disponibilizam no YouTube as suas aulas,
como The Open University, Yale, Stanford, o
MIT entre outras. Recentemente, o YouTube
tem disponibilizado serviços para as escolas
e professores que reúnem conteúdos educativos, como o YouTube Teachers (https://www.
youtube.com/user/teachers) que procura auxiliar os professores a utilizarem pedagogicamente alguns dos seus vídeos.

Com o crescimento do fenómeno dos
vídeos baseados na web, tornou-se bastante
acessível capturar, editar e partilhar pequenos vídeos, utilizando equipamentos pouco
dispendiosos e softwares gratuitos e livres.
Muitas instituições de ensino e professores já
começam a disponibilizar estes vídeos online,
devido à facilidade de integração em ambientes virtuais de aprendizagem.
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POSSÍVEIS "SAÍDAS" EM TEMPOS DE
PANDEMIA
Atualmente, vivemos um movimento por
parte de intelectuais e profissionais da área
de Educação que, incomodados com o modelo tradicional de ensino e impactados com
os efeitos da quarentena, passaram a produzir
novas discussões e possibilidades de atuação para a comunidade educacional.
É fato que a rotina escolar foi e está
sendo afetada por esse contexto, no entanto, podemos nos valer das ideias, já expostas, acerca do Construcionismo Social e do
pensamento de Paulo Freire para co-construir
novas ações. Ambas as ideias propõem uma
relação dialógica, em que comunidade escolar e família possam juntas para desenvolver
alternativas para o processo de ensino-aprendizagem das crianças e dos adolescentes.

Pensar o trabalho por meio de uma gestão cooperativa, neste atual contexto, pode
contribuir para o desenvolvimento de novas
rotinas, envolvendo toda a comunidade escolar (alunos, professores, pais, funcionários),
pois entender que a participação de todos é
fundamental para uma educação inclusiva e
efetiva.
O contexto de pandemia também abre
nossos olhos acerca da realidade e dos desafios já vividos pela Educação no Brasil, discussões que abarcam as relações opressoras
e oprimidas, já discutidas por Paulo Freire,
que trazem à tona quem está sendo privilegiado e quem é tornado invisível no processo educativo. A proposta, então, é enxergar
alternativas, ouvindo essas vozes silenciadas
ou ausentes, para que possam contribuir para
se expressarem e serem ouvidas neste novo
fazer em tempos de pandemia.

Muitas escolas estão se valendo de recursos tecnológicos para essa aproximação
e as famílias estão se adaptando a uma nova
rotina e às necessidades das crianças. Assim,
como aponta Gergen (2010),
O Construcionismo tende a favorecer formas de diálogo a partir das quais possam emergir novas realidades e novos
valores”. Ou seja, não existe uma única e
verdadeira forma de se educar, mas sim,
criar, por meio da relação escola e família,
novas maneiras de construir o processo
educativo (GERGEN, 2010, p.31).

Mas, como isso pode ocorrer na prática? Existem, na atualidade, diversas escolas
que se opõem ao modelo tradicional e optam por desenvolver um trabalho colaborativo.
Seus princípios estão fundados em um fazer
participativo, com uma proposta pedagógica
que considera o respeito, a escuta e o diálogo como aspectos fundamentais, pois acreditam que as crianças são sujeitos autônomos
e que têm um papel central em seu próprio
aprendizado, bem como na construção coletiva do projeto da escola.
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AVALIAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Com a pandemia foi necessário reinventar a educação, aulas mediadas por tecnologia, ensino híbrido, tudo para que a aprendizagem não parasse nesse momento. No
entanto, muitos professores estão procurando
caminhos para avaliar o processo cognitivo,
um processo importante que permite ao educador traçar novas rotas e, mais do que isso,
abordar novas metodologias.
Os modelos clássicos que quantificam
a aprendizagem já vinham sofrendo críticas
antes de estarmos vivenciando o processo
emergencial. Com a educação mediada por
tecnologia surge a oportunidade de repensar
práticas, descobrir o que dá certo e encontrar novos caminhos, inclusive para promover
uma avaliação que avalie o processo e não
somente o produto final e no momento oportuno, combiná-las com a retomada das aulas
presenciais. A avaliação deve ocorrer em etapas e o professor deve considerar a melhor
forma de proceder com a avaliação.
No entanto, com aulas mediadas por
tecnologia é importante focar em diferentes
maneiras de lidar com esse processo, principalmente considerando que muitos estudantes não estão sendo ouvidos neste momento,
outros que possuem uma enorme timidez para
lidar nas frentes das câmeras. A avaliação
diagnóstica pode ocorrer em qualquer etapa
da escolarização e também no início, no meio
e no final de um processo de aprendizagem.
Assim, ela pode potencializar e personalizar o
processo avaliativo que precisa ser contínuo
e diversificado, tanto no quesito de metodologias quanto instrumentos e ferramentas.

Com o ensino remoto é possível diversificar na avaliação e dividir as responsabilidades com os estudantes, como por exemplo,
estabelecer critérios para que o estudante
possa identificar onde está e aonde quer chegar e ainda avaliar o professor e ou ainda
realizar um portfólio que pode ser digital e ou
de maneira impressa.
Ambos precisam de critérios em que os
estudantes precisam participar de maneira ativa deste processo, seja construindo em conjunto com o professor os critérios, planejando
o seu portfólio e realizando metas. Essa é
uma maneira eficaz de envolver os estudantes
no processo cognitivo, participando ativamente da construção da aprendizagem e tendo
um feedback e compreendendo o sistema de
avaliação, como uma ferramenta importante
ao processo.
A avaliação pode ocorrer por diversos
meios digitais e potencializar e personalizar o
ensino com a aprendizagem como fórum de
discussões, mensagens diretas e comentários. Essas informações são úteis para determinar o envolvimento do estudante e o esforço para acompanhar o conteúdo. O conteúdo
também pode se apresentar de uma maneira diferenciada como por tópicos e ou ainda
com projetos em redes sociais, através de
áudios, vídeos, storyboards e ou ainda textos
criativos.
Estamos vivenciando tempos de incerteza e de muitos desafios, mas é fundamental
não deixarmos nenhum estudante para trás e
encontrar novos caminhos para minimizar os
impactos e danos na educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mais grave pandemia do século 21 movimentou as escolas no mundo, ampliando a
possibilidade dos usos de tecnologias educacionais como formas de aprendizagem.
A pandemia por COVID-19 obrigou-nos a alterar drasticamente as nossas práticas educativas. Da sala de aula presencial, passamos para a sala de aula virtual, confinados a casa.
Por isso, a procura e oferta de sessões de (in) formação em tecnologia educativa foram exponenciais.
Atualmente, se forem garantidos os protocolos de saúde, higiene e segurança, reduzidos os números de pessoas por espaços, entre muitas outras medidas, muito provavelmente
assistiremos ao aparecimento mais claro de ambientes mistos de aprendizagem, ou seja,
aulas presenciais com sessões de aulas à distância. Apesar das constrições, a sociedade
tem vindo a encontrar formas de se reinventar, usando as redes digitais de comunicação
multimídia. Atualmente, muitos países estão já numa fase de “nova normalidade” para a qual
fomos chamados a inovar e a reinventar o processo de ensino e de aprendizagem com TIC.
Um aspecto que podemos observar ao assistirmos aos noticiários, nesse período, é
que as escolas particulares e seu público têm acesso às tecnologias educacionais utilizadas,
assim como aos dispositivos necessários para o funcionamento, como tablets, celulares e
computadores, bem como o acesso à internet. Com isso, aumentou a disparidade entre os
estudantes da rede privada quando comparada à rede pública. A efetiva aprendizagem por
parte dos alunos ainda não foi possível aferir, devido à ainda estarmos no distanciamento social. Um assunto que precisa ser explorado para ampliar este artigo é com relação à didática
adotada pelos pais que não são professores, e como isso interferiu na vida acadêmica dos
filhos nesse período.
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O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO PEDAGOGO
RESUMO: O Objetivo que se pretende alcançar na elaboração deste estudo, é a caracterização
do curso de Pedagogia, considerando sua trajetória até os dias atuais, bem como a função
e a relevância da prática experimental proporcionada pelo estágio supervisionado, durante a
graduação. É lançado olhar sobre as transformações e adequações do currículo de Pedagogia,
considerando o caráter científico desta área do saber, como também a relação desta graduação
com a Educação, de forma ampla, e com o mercado de trabalho.

Palavras-chave: Pedagogia; Formação de Professores; Magistério.
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INTRODUÇÃO

E

m 1935 a Escola de Professores foi incorporada à Universidade do Distrito Federal, surgindo, assim, o primeiro curso voltado para a formação de professores, o
qual concedia a licença magistral. Em 1939, na Faculdade Nacional de Filosofia
da Universidade do Brasil, foram formados bacharéis em cursos com duração de três anos.
A licenciatura era condicionada ao acréscimo de um ano ao curso dedicado à didática,
como aponta Silva (1999), com as seguintes disciplinas: Psicologia Educacional, Didática
geral, Administração Escolar, Fundamentos Biológicos da Educação, Didática Especial, Fundamentos Sociológicos da Educação. Caso o estudante não desejasse ser licenciado e exercer
a docência, poderia atuar como bacharel em cargos técnicos da área da Educação.
A dicotomia presente na ideia de que a teoria e a prática educacional são aspectos
separados pode ter relação com a forma como o próprio curso de Pedagogia foi organizado
desde o seu surgimento.
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA
TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO CURSO DE
PEDAGOGIA
Pode-se observar o que consta no Alvará 6/11/1772, o qual institui regulamentos
referentes aos exames a serem aplicados aos
professores em Portugal, bem como em seus
domínios:
I. Ordeno: que os exames dos mestres
que forem feitos em Lisboa; quando não
assistir o presidente se façam na presença de um deputado, com dois examinadores nomeados pelo dito presidente, dando
os seus votos por escrito que o mesmo
deputado assistente entregará com a informação do tribunal. Em Coimbra, Porto
e Évora (onde só poderá haver exames)
serão feitos na mesma conformidade por
um comissário e dois examinadores, também nomeados pelo presidente da mesa;
os quais remeterão a ela os seus pareceres, na sobredita forma; nas Capitanias
do Ultramar se farão exames na mesma
conformidade. Sempre de tudo será livre
aos opositores virem examinar-se em Lisboa, quando declararem que assim lhes
convém. II. Ordeno: que o sobredito provimento de mestres se mandem afixar
editais nos reinos e seus domínios para
a convocação dos opositores aos magistérios. E que assim se fique praticando
no futuro em todos os casos de cadeiras
(MOACYR, 1936, p. 24).

Com a reforma constitucional de
12/8/1834, as Províncias empreenderam iniciativas para a instituição de escolas, oportunidade na qual no Brasil surgiram as primeiras escolas normais. Esta ação foi decorrente
de um movimento que buscava a descentralização.

O propósito das primeiras escolas normais do Brasil foi a formação exclusiva do
sexo masculino, demonstrando como a exclusão era um fator presente. Na escola primária, o currículo destinado às mulheres possuía elementos diferentes e era reduzido em
relação ao do sexo masculino. Objetivava, em
suma, a formação para o trabalho doméstico.
Ao final do período imperial ocorreu a
abertura das escolas normais para as mulheres, contudo, já aí era possível identificar o
lugar da mulher na educação como uma extensão do papel de mãe, de modo que seria
encarregada da educação da primeira infância, como apontam Tanuri (1979) e Siqueira
(1999).
O magistério apresentava-se, então,
como uma possibilidade de articulação da
função doméstica da mulher com o mundo
do trabalho. Além disso, os homens não eram
atraídos pelo magistério em escolas primárias, considerando a baixa remuneração, o
que significava um problema de mão-de-obra, solucionado pela formação e contratação
de professoras mulheres, conforme Tanuri
(1979).
Schneider (1993) salienta a prática de
várias províncias que consistia em encaminhar órfãs para o magistério para que pudessem iniciar sua vida profissional, buscando,
assim, oferecer uma possibilidade à jovem
que não fosse necessariamente o matrimônio
ou até mesmo o serviço doméstico. Entretanto, esta prática também visava à exploração
da mão-de-obra das órfãs em troca de salários irrisórios.
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Segundo a autora, os currículos começaram a adotar um caráter mais complexo
em 1880, por meio do Decreto 7.247, de
19/04/1879, quando ficou determinada a
inserção das seguintes disciplinas: Álgebra
e Geometria, Língua Francesa, Geografia e
Cosmografia, Aritmética, Metrologia e Escrituração Mercantil, História Universal, Língua
Nacional, História e Geografia do Brasil.
Também deveriam estar presentes
questões sobre ciências, higiene, direito, economia política, filosofia, desenho, caligrafia,
música vocal, ginástica, além de Economia
Doméstica e trabalhos de agulha (especificamente para alunas) e prática manual de
ofícios (destinado aos alunos). Neste decreto
a duração do curso é determinada em séries
de matérias condicionadas a exames, e não
em anos.
O advento da República não modificou
de forma expressiva a instrução pública. Houve, contudo, a continuidade das tendências
nascidas no império, segundo Nagle (1977).
A Educação na República foi, por tanto, pouco desenvolvida. O movimento nacionalista,
que se fortaleceu a partir da Primeira Guerra,
impulsionou a instituição de escolas normais
financiadas pelo Governo Federal.
Tanuri (1979) destaca que este avanço não foi muito significativo em todo o país
porque cada Estado se organizou de uma
maneira. Alguns Estados de postura progressista, contudo, apresentaram grandes avanços quantitativos e qualitativos em relação
à formação de professores. São Paulo, que
havia se transformado no polo econômico do
Brasil, manteve durante os 30 anos iniciais
da República uma política de formação de
professores que serviu de modelo para outros
Estados.

Conforme Tanuri (1979), a ampliação
do currículo da escola normal ocorreu a partir
da reforma paulista (12/03/1890). Ideias de
Pestalozzi já estavam presentes nestas escolas. A Lei 88 de 08/09/1892, bem como a
alteração feita pela Lei 169 de 07/08/1893,
exprimem anseios das elites paulistas para o
ensino público.
Ficam instituídos o ensino primário de 8
anos (elementar e complementar), a constituição de “grupos escolares”, os quais união escolas afastadas e isoladas, com escolas que
classificavam os alunos de acordo com seu
nível de adiantamento, além da instituição de
um curso superior, o qual funcionaria anexo
à Escola Normal, que possuía a finalidade de
formar aqueles que atuariam no magistério
das escolas normais e dos ginásios.
A Escola Normal ainda tinha a cadeira Pedagogia e Direção de Escolas como a
única destinada à formação pedagógica docente, contudo, o currículo foi ampliado, dando destaque a disciplinas científicas. O curso
passou a ter duração de quatro anos e exames para ingresso foram introduzidos, como
elucidam Tanuri (1979) e Monarcha (1999).
O autor aponta que a Escola Normal
Superior permaneceu na legislação brasileira
até 1920, apesar de não ter sido colocada em
prática da forma como foi idealizada.São Paulo permaneceu com um ensino de tipo único, embora a Lei Orgânica do Ensino Normal
(1946) instituísse a existência de dois níveis
de escolas de formação. Posteriormente, outros Estados chegaram à mesma realização
a partir da Lei 5.692/72.
Ainda em 1920, existiam dez escolas
normais públicas em São Paulo. Foram criados cursos complementares com duração de
dois anos, que fariam um papel de intermediar
o primário e o normal em 1917. A Reforma
realizada por Afrânio Peixoto perpetrou uma
cisão do curso normal em um ciclo preparatório e um ciclo profissional.
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O curso complementar funcionava como
um curso primário superior, junto ao secundário. Era uma ligação entre a escola primária
e o curso normal. Nagle (1974) cita que reformas ocorridas posteriormente modificaram
a duração do curso normal para cinco anos,
composto de um ciclo geral (3 anos) e um ciclo profissional (2 anos). A Escola Nova foi a
base que trouxe para o currículo a psicologia
e a didática, por meio de disciplinas como
a sociologia, desenho e trabalhos manuais,
história da educação e biologia e higiene.
A partir de 1930, estudos, conferências,
publicações e debates possibilitaram a implantação de uma política de educação que
resultou em uma Escola de Professores no
Distrito Federal, como aponta Vidal (1995).
Dessa forma, o professor primário era formado em dois anos, e sua formação abrange
disciplinas como psicologia educacional, desenho e educação física, biologia educacional, música, recreação e jogos, história da
educação, matérias de ensino (que diziam
respeito propriamente à linguagem, leitura,
cálculo, estudos sociais, literatura infantil e
ciências naturais).
A Universidade do Distrito Federal incorporou a Escola de Professores em 1935.
Surgia a Faculdade de Educação, a qual concedia a “licença magistral”. Em São Paulo,
conforme Vidal (1995), o Código de Educação – Decreto 5.8884 de 21/04/1933 instituiu curso de formação para professores primários, curso de formação para professores
secundários e cursos voltados à especialização de diretores e também inspetores, na Escola de Professore, a qual foi incorporada à
Universidade de São Paulo em 1934.
Novas funções educativas foram surgindo ao longo do tempo, de modo que cursos de aperfeiçoamento também passaram
a constituir a formação dos professores e
demais profissionais envolvidos com a Educação.

Após 1964 a escola passou a ser pensada e operada sob a visão da modernização,
buscando eficiência e produtividade na preparação para o trabalho. Assim, como aponta
Silva (1991), está em voga a Teoria do Capital
Humano. A autora afirma que tal perspectiva
demonstra que a finalidade tecnicista da educação originou a fragmentação do trabalho
no âmbito pedagógico. Este é o momento do
surgimento de funções como a Supervisão
Escolar. Passaram a ser incorporadas tais especialidades ao currículo de Pedagogia com
o Parecer 252/1969.
Na vigência da Lei 4.024/1961, o curso secundário e o normal foram unificados,
foi organizada uma série posterior (a terceira)
que abrangia diversas áreas e foi instituído o
período da quarta série para as disciplinas de
formação relacionadas diretamente à Educação (CAMPUS, 1987). O curso normal teve
a procura diminuída em decorrência de tais
mudanças.
A Lei 5.540/68 demonstra o impacto
do regime militar sobre a organização do ensino superior, com a alteração realizada no
currículo do curso de Pedagogia, de modo a
dividi-lo em habilitações técnicas. As Diretrizes e Bases estabelecidas pela Lei 5.692/71
fizeram com que a profissionalização antes
realizada no ginásio deixasse de existir, instituindo a Habilitação Específica para o Magistério (HEM). A Lei traz em seu artigo 29:
[...] a formação de professores e especialistas para o ensino de 1o e 2o graus
será feita em níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se às diferenças culturais de cada região do país e
com orientação que atenda aos objetivos
específicos de cada grau, às características das disciplinas, áreas de estudo e às
fases de desenvolvimento dos educandos
(BRASIL, 1971).
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As exigências para o exercício do Magistério colocadas pela Lei 5.692/71 incluíam:
a) no ensino de 1o grau, da 1a à 4a séries, habilitação específica de 2o grau,
realizada no mínimo em três séries; b) no
ensino de 1o grau, da 1a à 8a séries,
habilitação específica de grau superior,
representada por licenciatura de curta
duração; c) em todo o ensino de 1o e
2o graus, habilitação específica de nível
superior, correspondente à licenciatura
plena (BRASIL, 1971).

Após complementação de um ano realizada em instituições de ensino superior seria
possível exercer o magistério até a 6ª série.
Aqueles formados em licenciatura curta poderiam complementar os estudos e lecionar
até a 2ª série do segundo grau, como consta
no artigo 30.
Todavia, Gatti (1997, p. 10) esclarece
que “pouco disto se concretizou e muito se
burocratizou pelas normatizações subsequentes, quer em nível federal, quer em nível estadual”. O HEM deveria possuir um núcleo
comum nacional em seu currículo (estudos
sociais, comunicação e expressão, ciências),
além de disciplinas de formação especial que
abrangeram psicologia, história, sociologia e
filosofia da educação.
Deveriam estar presentes também disciplinas como didática e prática de ensino.
Nota-se, portanto, a ausência de grandes
alterações. Poderia ocorrer o fracionamento do curso, de modo que era possível, por
exemplo, obter habilitação específica para o
exercício do magistério em escolas maternais
e jardins-de-infância, ou mesmo para o magistério somente na 1ª e na 2ª séries, em 3ª
e 4ª séries e em 5ª e 6ª séries.

A perspectiva tecnicista se manifestava
por meio desta fragmentação. A carga horária
das disciplinas pedagógicas foi reduzida, causando um esvaziamento de conteúdos e comprometendo a formação do professor, ocasionando, inclusive, a diminuição da procura e
o fechamento de diversos cursos (MELLO et
al., 1983).
Em 1982 foi elaborado o projeto que
daria vida aos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), o qual
possuía a finalidade de transformar as escolas normais no sentido de adequá-las à formação de profissionais considerando o âmbito
técnico e também político. Assim, o CEFAM
possuía uma característica de formação inicial, mas também de formação continuada,
voltado a professores de educação pré-escolas e também para as séries iniciais, como
destaca Cavalcante (1994).
Em 1996, a Lei 9.394 definiu diretrizes e
bases sob as quais os cursos de nível superior seriam regidos, formando-se um modelo
único de formação superior na área da Educação. Silva (1999) destaca que entre 1939 até
1972 o curso passou por diversas regulamentações, as quais buscavam, de certo modo,
definir sua identidade. O autor sinaliza que
desde o início o curso de Pedagogia é alvo de
discussões advindas da dúvida sobre ter ou
não um conteúdo específico que o justifique.
Brzezinski (1996) lembra que até 1945
o curso de Pedagogia seguia sem apresentar
grandes mudanças ou problemas. Contudo,
em o parecer 251/62, de autoria do conselheiro Valnir Chagas, buscou resolver a questão relativa à separação da formação docente
e a formação técnica, ou seja, a formação
do professor primário nível superior e a dos
técnicos da educação (bacharéis) em nível de
pós-graduação.
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O conselheiro não tinha a intenção de
extinguir o curso de Pedagogia, mas sim de
promover uma readequação, de modo que
sua definição ficasse mais clara. O currículo
era outra questão que gerava insatisfação dos
alunos do curso.
O curso oferecia poucas possibilidades
de instrumentalização para a prática de suas
funções no mercado de trabalho, o qual não
conseguia absorver os egressos do curso.
Entre 1960 e 1964 o tecnicismo e a necessidade de se formar trabalhadores para o mercado capitalista eram o foco da Educação e
os profissionais que nela trabalham também
deveria atender ao apelo desenvolvimentista
da época, buscando provocar a dinamização
da a economia do país em uma“[...] etapa
do capitalismo brasileiro dedicada aos investimentos em educação alicerçados no ideário
tecnicista” (BRZEZINSKI, 1996, p. 58).
As políticas educacionais eram orientadas, portanto, por uma “ideologia tecnocrata”,
à qual todos estavam submetidos, e a educação tornou-se instrumento de aceleração do
desenvolvimento econômico do país e também de progresso social.
Conforme as demandas do mercado de
trabalho, o Conselheiro Valnir Chagas elabora
em 1969 o parecer CFE n. 252, o qual coaduna com as expectativas da época, visando à formação do professor para o ensino
normal (licenciado), e de especialistas para
as atividades de orientação, administração,
supervisão e inspeção dentro das escolas e
do sistema escolar.

O currículo também sofreu alterações,
não mais oferecendo uma base comum de
estudos a todos e ao especialista uma habilitação específica para determinadas tarefas. Silva (1999) considera que o parecer n.
252/69, trouxe prejuízos e contribuiu para a
deterioração do curso. O pedagogo continuou
a ter problemas no mercado de trabalho (escolas), pois havia agora muitas especialidades e não havia colocação para tantos profissionais especialistas formados pelo curso
de Pedagogia.
Conforme Brzezinski (1996), esse parecer propôs a concomitância do ensino, do
conteúdo e do método, com duração prevista
para quatro anos (para o Bacharelado e a Licenciatura), de modo que o esquema 3 anos
+ 1 ano fosse extinto. Entretanto, na prática,
isso não ocorreu. A licenciatura continuou dedicando a maior parte do curso, três anos, à
formação específica e o último ano à prática
de ensino.
O currículo mínimo compreendia sete
matérias, assim distribuídas: 1- Psicologia da
Educação, 2-Sociologia (Geral, da Educação),
3-História da Educação, 4- Filosofia da Educação, 5-Administração Escolar. A instituição de
ensino decidia quais das disciplinas a seguir
seriam a 6ª e a 7ª a serem cursadas: Biologia, História da Filosofia, Estatística, Métodos
e Técnicas de Pesquisa Pedagógica, Cultura
Brasileira, Educação Comparada, Higiene Escolar, Currículos e Programas, Técnicas Audiovisuais de Educação, Teoria e Prática da
Escola Primária, Teoria e Prática da Escola
Média e Introdução à Orientação Educacional.
O Decreto-Lei n. 53/66 foi publicado em
novembro de 1966, fixando os princípios e as
normas de organização para as universidades
federais. Determinou que as Faculdades de
Filosofia, Ciências e Letras foram reorganizadas e formaram uma única unidade conforme
o artigo 4.
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Este Decreto foi incorporado em 1968
na Lei n. 5.540 que fixava normas de organização e funcionamento do ensino superior.
Ficou definido, no artigo 30, que os especialistas dos sistemas de ensino, atuariam
desenvolvendo funções de Administração,
Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação.
Em 1969, por conta da Reforma Universitária, o curso de Pedagogia foi reformulado
por meio do parecer nº 252/69, também de
autoria do conselheiro Valnir Chagas. A duração mínima do curso seria de 2.200 horas
distribuídas em três anos e no máximo em
sete anos letivos.
Segundo Brzezinski (1996) Ficou definido também que a estrutura curricular seria
composta de duas partes. A primeira, comum,
abrangeria as seguintes matérias: Sociologia
Geral, Filosofia da Educação, Didática Sociologia da Educação, Psicologia da Educação
e História da Educação. A segunda parte, diversificada e propriamente profissionalizante,
corresponde às áreas mencionadas no Art.
30 da Lei 5.540/1968 ampliadas pelo parecer 252/1969 para cinco.
Tais áreas desdobraram-se em oito habilitações, a serem oferecidas em nível de
graduação. Apresentam-se da seguinte forma: orientação educacional, magistério das
disciplinas pedagógicas do segundo grau,
administração escolar, inspeção escolar e
supervisão escolar. A habilitação em planejamento educacional fica prevista em nível de
pós-graduação. A licenciatura curta possibilita que fossem ministradas as habilitações de
supervisão escolar, administração escolar e
inspeção escolar.

No Parecer CFE n. 252/69 foi abolida
a distinção entre bacharelado e licenciatura
em Pedagogia. Houve também a introdução
da proposta da formação dos “especialistas”
em administração escolar, inspeção escolar,
supervisão pedagógica e orientação educacional juntamente com a habilitação para a
docência nas disciplinas pedagógicas dos
cursos de formação de professores.
Definiu-se o título de licenciado como
padrão a ser obtido em qualquer das habilitações, ficando a disciplina de Didática incluída como obrigatória no currículo, inserida
no Núcleo Comum do curso. Manifestações e
tentativas dos conselheiros do Conselho Federal de Educação de reformular as Diretrizes
do Curso ocorreram na década de 1970.
Para Brzezinski (1996), em 1970 houve
uma negação do curso de Pedagogia como
Ciência:
Essa negação da Pedagogia como Ciência é postulada por alguns teóricos da
educação que a consideram desprovida
de um quadro teórico específico de referências e uma prática metodológica, os
quais a centraram em seu campo de conhecimento e delimitam os saberes afins.
Desse modo, a Pedagogia passou a ser
estudada mediante aporte epistemológico das ciências da educação, consideradas auxiliares. Apesar de tentativas feitas
pelos pesquisadores, a concepção e o
conteúdo da Pedagogia ainda continuam
imprecisos e controvertidos, por conseguinte, seus limites continuam indefinidos e fracionados numa série de ângulos
parciais que comprometem a unidade da
prática educacional (BRZEZINSKI, 1996,
p.72).

Na década de 1980, a I Conferência
Brasileira de Educação – CBE realizada em
São Paulo foi um importante marco nas discussões a respeito da formação do pedagogo
e do professor.
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O CARÁTER CIENTÍFICO DO CURSO DE
PEDAGOGIA
Criou-se o Comitê Nacional Pró-reformulação dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas com o objetivo de mobilizar os educadores. A ruptura com o ideário tecnicista foi um
marco do movimento de formação dos professores no sentido de destacar o caráter sócio-histórico dessa formação, a necessidade de
um profissional com domínio e compreensão
da realidade de seu tempo, com consciência
crítica que lhe permitisse interferir e transformar as condições da escola, da educação e
da sociedade,
A organização dos educadores no período referido pode ser caracterizada através
de dois vetores distintos: aquele caracterizado pela preocupação com o significado social e político da educação, do qual
decorre a busca de uma escola pública
de qualidade, aberta a toda a população
e voltada precipuamente para as necessidades da maioria, isto é, das camadas
não-dirigentes; e outro, marcado pela preocupação com o aspecto econômico-corporativo, portanto de caráter reivindicativo, cuja expressão mais saliente é dada
pelo fenômeno das greves que eclodiram
a partir do final dos anos 70 e se repetem em ritmo, com freqüência e duração
crescente ao longo da década de 80 e
penetram nos anos 90. O primeiro vetor
é representado pelas entidades de cunho
acadêmico científico, isto é, voltadas para
a produção, discussão e divulgação de
diagnósticos, análises, críticas e formulação de propostas para a construção de
uma escola de qualidade. Nesse âmbito
situam-se a ANPED (Associação Nacional
de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação), criada em 1977, o CEDES (Centro de Estudos Educação & Sociedade),
constituído em 1978 e a ANDE (Associação Nacional de Educação), fundada em
1979. Essas três entidades se reuniram
para organizar as Conferências Brasileiras de Educação (CEBs), tendo a primeira
sido realizada em 1980, a qual foi seguida
de outras cinco em 1982, 1984, 1986,
1988 e 1991 (SAVIANI, 1996, p. 33).

Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.
9394/96-, uma série de ações foi implementada pelo Estado brasileiro trazendo modificações para a educação brasileira, desde a
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio até o Ensino Superior – novas denominações para os antigos Educação pré-escolar, Ensino de 1º Grau, Ensino de 2º Grau
e Ensino de 3º Grau.
Tal mudança se fez sentir principalmente nas universidades públicas e nos cursos
de formação de docentes. Entre as medidas
tomadas pelo Conselho Nacional de Educação a respeito da formação de professores,
após a promulgação da LDB, destacam-se a
Resolução n. 2/97, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica
de docentes para as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio
e da educação profissional em nível médio
e determina a possibilidade de complementação pedagógica para qualquer graduado/
bacharel que queira atuar como professor na
Educação Básica.
De acordo com a Resolução CNE/CP
n° 01/2006, o curso de Pedagogia deverá,
em face de uma nova proposta, ter no mínimo uma carga horária de 3.200 horas de
efetivo trabalho acadêmico, com a seguinte
distribuição: 2.800 horas dedicadas às atividades formativas; 300 horas dedicadas ao
Estágio Supervisionado, prioritariamente na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 100 horas de atividades
teórico-práticas de aprofundamento em áreas
específicas de interesses de alunos, por meio
da iniciação científica, da extensão e da monitoria.
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TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
O estágio, momento da graduação destinada à prática, é um importante elemento
integrante dos cursos de Licenciatura e proporciona oportunidades indispensáveis ao
estudante de articular a teoria e a prática,
de modo que sua formação possa ser mais
completa, com experiências significativas, a
partir das quais podem ser construídos conhecimentos contextualizados.
Nesta etapa, é possível notar que, para
que a Educação cumpra seu papel de formadora de sujeitos críticos e conscientes,
bem como de viabilizadora e potencializadora
do desenvolvimento dos indivíduos de uma
sociedade, é imprescindível que o trabalho
docente seja considerado de forma central
neste contexto. Reflexões sobre sua finalidade, importância e valorização com vistas ao
sucesso do processo educacional como um
todo são primordiais.
Para o estagiário, é imprescindível ter
contato com a prática docente para que conceitos teóricos possam ganhar verdadeiro
significado em sua formação. A formação
do professor passa por diferentes modos de
trabalhar temas e conceitos que embasam a
prática pedagógica. O estágio é um elemento
indispensável neste sentido:
A formação de pedagogos requer o conhecimento das ciências, da arte, da política, da ética e de outros saberes, além
do domínio da cultura tecnológica e dos
processos educativos que permitem entender e atuar no enfrentamento de problemas educacionais reais (SILVA; URBANETZ, 2013, p. 125).

O contexto relacional entre prática-teoria-prática apresenta importante significado
na formação do professor, pois orienta a
transformação do sentido da formação do
conceito de unidade, ou seja, da teoria e
prática relacionadas e não apenas justapostas ou dissociadas (PICONEZ, 2015,
p. 14).

Sendo assim, para que a formação do
profissional da Educação seja sólida e completa, faz-se necessário que a relação teoria-prática seja considerada e aplicada.
Ao praticar sua docência, o educador,
sujeito formador, não pode ver seu educando como um objeto para o qual ele transfere
todo o seu conhecimento, de modo que o seu
aluno, embora não tenha os mesmos conhecimentos que seu professor, possa também
proporcionar trocas de experiências e aprendizagens.
Conforme Freire (1996, p. 23), “quem
ensina aprende ao ensinar e quem aprende
ensina ao aprender”. O aluno não é um objeto que precisa ser mudado, assim como
educando e educador não são objetos um
do outro. O fato é que quando o educador
ensina, ele está exercitando a sua prática e,
por consequência, o outro responde o que
lhe foi ensinado.
O professor possui uma formação ampla e, para que seja consistente, necessita
que a teoria e a prática sejam relacionadas
de modo a consolidar saberes e promover
noções gerais sobre a Educação. Assim, o
estágio deve ser compreendido pelo estagiário como uma oportunidade de colocar em
prática os conteúdos do universo acadêmico,

Nesta mesma perspectiva, Piconez
(2015) destaca o caráter complementar entre
teoria e prática, esclarecendo que tais elementos não podem ser considerados isoladamente, pois são aspectos extremamente
relacionados, que compõem uma unidade,
30 - Abril/2021 - Educar FCE

245

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

A Prática de Ensino e Estágio Supervisionado estão presentes em todos os cursos
de licenciatura, e devem ser considerados
como instrumentalização fundamental no
processo de formação profissional de professores. Assim, são segmentos importantes na relação entre trabalho acadêmico e
a aplicação das teorias, representando a
articulação dos futuros professores com
o espaço de trabalho, a escola, a sala de
aula e as relações a serem construídas
(GODOI; SAIKI, 2007, p. 27).

Dessa forma, pode-se compreender
como o estágio é imprescindível para que o
estudante experimente a vivência das situações pedagógicas, bem como todos os aspectos que permeiam e estão envolvidos na
dinâmica escolar. Significa uma oportunidade
indispensável que viabilizou o contato com o
fazer docente e sua organização e proporcionou a percepção de que o professor possui o
importante papel de articular conhecimentos
em prol da viabilização de todo o processo de
desenvolvimento e aprendizagem do aluno,
mediando e potencializando a aquisição de
conhecimento, a construção de identidade e
de socialização.
Assim, de forma geral, constitui-se
numa valiosa experiência, a qual possibilita
que a prática docente se articule com os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do
curso, potencializando a aprendizagem e a
formação profissional, pois propicia reflexões
e análises importantes, para o profissional de
Pedagogia. Por meio dele, é possível constatar a relação existente entre teoria e prática,
tornando concretos saberes que, ao longo do
curso de Licenciatura, podem ser compreendidos de forma abstrata.

e necessidades dos indivíduos envolvidos.
Uma vez que não se pode fragmentar o ser,
isolando seu emocional na tentativa de lidar
apenas com o intelecto, o professor deverá
ser capaz de identificar a maneira mais eficaz de trabalhar com o aluno de forma plena.
Para que isso ocorra, é necessário considerar
as peculiaridades do aluno em cada fase de
seu desenvolvimento.
Também é importante salientar que há
de se estabelecer uma relação em que não
se pode tratar a educação como sendo:
[...] um fato isolado da política e do social, mas sendo ela formada, estabelecida
com as pessoas e nos diversos segmentos da comunidade. Portanto, a educação
não é um fenômeno neutro, mas sofre os
efeitos do jogo do poder, por estar de fato
envolvida na política (ARANHA, 2006, p.
24).

Nesse sentido, o professor precisa estar
ciente de seu papel de formador de sujeitos
criativos e críticos, capazes de agir e transformar a si mesmos e o meio em que estão
inseridos. O Estágio Supervisionado possibilita o contato com a Educação dos dias atuais,
permitindo a compreensão de que não cabe
ao professor um papel de informador e, ao
aluno, de ouvinte. A realidade é que se necessita de uma expressão da construção do conhecimento por ambos, sendo competência
do professor ser o facilitador desse processo.
É necessário integrar os alunos ao mundo real, em estão inseridos, não a um mundo “ideal” e utópico. É imprescindível que os
estudantes sejam orientados a construir seu
próprio conhecimento para que possam atuar
e transformar a sua realidade.

Sobre a influência da relação entre aluno e professor, Elias (2000) afirma que as
modificações comportamentais da área afetiva possibilitam que a escola aja de acordo
com seu papel de instituição social. É considerando a escola como meio de convívio
social que se deve atentar às características
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa foi possível verificar a trajetória do curso de Pedagogia no
Brasil e as transformações que ocorreram ao longo da História, no que se refere à preparação
de docentes.
Na vivência em sala de aula, é possível notar que diferentes aspectos permeiam o convívio social na escola e o quanto a aprendizagem recebe influências desses fatores. Também
se verifica o quanto o lúdico, ou seja, a aprendizagem prazerosa. É imprescindível para que
os alunos se mantenham motivados. Nesse contexto, o professor atua como mediador do
processo de construção do conhecimento dos alunos, estimulando-os e incentivando-os.
Por ser o estágio momento de articulação entre conhecimentos teóricos e a prática
pedagógica, é uma etapa de máxima relevância e deve ser compreendida como integrante
indispensável para a formação docente.
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INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA EDUCAÇÃO E OS SEUS
DESAFIOS
RESUMO: Esta pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica em que foram pesquisados
livros e revistas científicas em busca de subsídios de pesquisadores que estudam o tema com
mais proximidade, tais como Belloni e outros estudiosos. Ao longo da pesquisa, foram realizados
apontamentos acerca do papel da escola e dos professores diante das mudanças que a tecnologia
provoca na sociedade, bem como a forma como tal elemento deve fazer parte das práticas
escolares, por estar presente na vida dos alunos de forma cotidiana. Os tipos de tecnologia
inovadora na escola foram explorados, assim como a questão da virtualidade.

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Inovação Tecnológica.
30 - Abril/2021 - Educar FCE

251

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

INTRODUÇÃO

A

s novas tecnologias estão cada vez mais presentes na vida de todos e, consequentemente, no ambiente escolar. Mesmo que tenha encontrado muita resistência por parte dos professores para adentrar este universo, a tecnologia vem
trazendo, a cada dia, mais possibilidades para viabilizar e facilitar o processo de ensino e
aprendizagem.
Diante de uma sociedade movida por relações de poder que torna o convívio social
cada vez mais competitivo, as escolas e faculdades que formam os profissionais de educação
devem definir a essência da ação formadora para a vida permeada por tecnologia.
As atuais tecnologias computacionais, diferentemente de outras tecnologias que já se
encontram há bastante tempo na escola, permitem uma interação produtiva no meio. O monitor
diferencia-se da TV, pois não é terminal, mas sim interface. No computador a tela é caminho
de ida e também de volta, permitindo que conteúdos surjam e modifiquem-se.
A era digital vem dominando todo o mundo e o acesso à informação e ao conhecimento
ficou muito fácil e se não usarmos instrumentos que os orientem no uso desses aparelhos
as crianças ou os jovens usarão os mesmos de forma que irá prejudicar muita gente, porque
o sistema de informática é muito amplo e ágil e faz com que muita gente os use apenas em
prol de seu próprio benefício ou para se dar bem.
Como se percebe, não se fala mais a mesma linguagem de alguns anos atrás, a linguagem nos dias de hoje é a digital. A criança de hoje tem acessos a diferentes formas de
conhecimento e aprendem tudo muito rápido e de forma diversificada. A linguagem que antes
era mais simples, deu espaço a outra forma de se comunicar, muito mais dinâmica e moderna, a comunicação em massa, o trabalho ganhou uma forma ampla, e a centralidade com
categoria sociológica, passou a ser um fator de questionamento.
Desta forma, precisamos de uma escola que proporcione condições de tirar proveito do
que as tecnologias podem oferecer e desenvolva questões para o amanhã, sem excluir dos
seus meios os poucos que tem tentado realizar tão árdua missão.
No presente estudo, resultante de pesquisa bibliográfica, serão abordados inicialmente
aspectos relativos à contribuição da tecnologia para a aprendizagem na escola.
Em seguida, serão apresentadas considerações sobre as diferentes tecnologias inovadoras e, por fim, será feita uma reflexão sobre a virtualidade e a realidade escolar.
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O USO DA TECNOLOGIA COMO
FACILITADORA DA APRENDIZAGEM DO
ALUNO NA ESCOLA
Na atualidade, é possível observar que
a tecnologia perpassa todos os ambientes e
as relações humanas. Ela está presente de
forma constante na vida de adultos e crianças, portanto não pode ter sua relevância desconsiderada no processo de ensino e aprendizagem.
Conforme Kenski (2015), às tecnologias não são o objeto do processo educativo, tampouco sua finalidade. Contudo, se fazem presentes ao longo de todo o processo
pedagógico. O modo de organizar o ensino,
como um todo, recebe grandes e significativas mudanças com a introdução de novas
tecnologias.
Na educação, os computadores estão
provocando uma verdadeira revolução nos
bancos escolares, incentivando os educadores a encontrar novas formas de ensinar
velhas teorias. A escola informatizada pode
ter uma ferramenta poderosíssima para que
a inteligência do educando possa ser desenvolvida.
No ensino e aprendizagem, a preocupação com a comunicação também permite
ao educador conhecer melhor como o educando está formando um conceito ou qual
sua estratégia para resolver um problema. Por
meio desse conhecimento profundo de seu
educando é que o educador mediador pode
fazer intervenções oportunas e eficazes na
compreensão de uma ideia ou na utilização
de algum procedimento.
Brito (2012) aponta que os professores
apresentam mais receios em utilizar o computador em suas aulas do que retroprojetores
para a exposição de slides. Além disso, salienta a presença inegável da televisão na vida
dos alunos, bem como o papel da Educação
e do educador em relação a essa realidade,

Os professores podem aprender a utilizar
os programas televisivos que já existem
para alimentar sua ação na sala de aula,
para atualizar suas fontes de informações,
como as veiculadas por livros didáticos
anacrônicos. O professor tem de se conscientizar de que, na contemporaneidade,
educar implica necessariamente ‘educar
para assistir criticamente à televisão’ (BRITO, 2012, p. 57).

Dessa forma, utilizar essa tecnologia,
especificamente, possibilita não somente o
tratamento do conteúdo por meio dela explorado, mas também o ensino de maneiras de
olhar e fazer uso deste elemento que é tão
comum na sociedade atual, mas pouco problematizado e pensado no ambiente escolar,
o qual não pode negligenciar seu dever de
mediar essa relação.
A utilização de recursos tecnológicos
na escola transformou a dinâmica escolar e
atribui novos sentidos e formas de exploração
e conhecimento,
Não há dúvida de que as novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram mudanças consideráveis e positivas para a educação. Vídeos, programas
educativos na televisão e no computador,
sites educacionais, softwares diferenciados transformam a realidade da aula
tradicional, dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem, onde anteriormente,
predomina a lousa, o giz, o livro e a voz
do professor (KENSKI, 2015, p. 46).

Sem dúvida, não é possível afirmar que
recursos tecnológicos são os únicos elementos necessários no processo educacional,
de forma que a mediação do professor seja
anulada.
É justamente a mediação e a capacidade do professor de explorar tais aparatos
tecnológicos de forma adequada que os converteram em ferramentas úteis para a construção e o compartilhamento do conhecimento
no ambiente escolar e fora dele.
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De acordo com Carvalho e Ivanoff (2010),
a informação e a comunicação são práticas que
devem ser consideradas, atualmente, como essenciais e sempre presentes. Os autores também propõem uma definição esclarecedora sobre a tecnologia ao afirmarem que “a tecnologia
pode ser definida como o conjunto de técnicas,
processos, métodos, meios e instrumentos de
um ou mais domínios da vida humana” (p. 3).
O computador e os programas de Softwares Educativos oferecem um ponto básico para
o desenvolvimento cognitivo: proporcionam ambientes de aprendizagem onde os educandos
podem experimentar virtualmente, raciocinar
sobre objetos de conhecimento e organizá-los
logicamente.
Em síntese, as realidades virtuais têm
a capacidade de conduzir o educando num
processo de manipulação flexível, enfatizando
a ação pseudo concreta. Concreta porque se
refere a objetos, mas pseudo porque ocorre
num ambiente virtual, onde tudo ou quase tudo
pode ser desfeito e refeito. Todos esses recursos podem ser utilizados como facilitadores do
processo educativo, potencializando-o e aproximando o aluno do conteúdo, de maneira que as
e mudando a forma de todos se relacionarem.
Contudo, como salienta Moran (2007),
existem fortes resistências por parte dos profissionais da Educação em relação à utilização
das novas tecnologias no ambiente escolar,
[...] escolas poderiam utilizar mais as tecnologias, mas preferem investir em projetos pedagógicos engajados socialmente, desconfiados de que as tecnologias
complicam mais do que facilitam. Há um
certo preconceito contra as possibilidades pedagógicas das tecnologias, que
se reflete nas temáticas valorizadas nos
grandes congressos dos educadores, em
geral, distantes das tecnologias e mais
preocupadas com políticas. Este grupo
grande de escolas introduz as tecnologias
com cautela, normalmente focando mais
os aspectos administrativos que os pedagógicos e o uso pontual delas (MORAN,
2007, p. 127).

A Escola não pode deixar de reconhecer seu papel no cenário atual, pois as novas
tecnologias precisam estar presentes nas dinâmicas e nos processos educacionais para
que os alunos possam se apropriar destes
recursos e dominar linguagens da contemporaneidade, de forma a estarem efetivamente
inseridos no mundo digital.
[...] as redes de comunicação trazem novas e diferenciadas possibilidades para
que as pessoas possam se relacionar
com os conhecimentos e aprender. Já
não se trata apenas de um novo recurso
a ser incorporado à sala de aula, mas de
uma verdadeira transformação, que transcende até mesmo os espaços físicos em
que ocorre a educação. A dinâmica e a
infinita capacidade de estruturação das
redes colocam todos os participantes de
um momento educacional em conexão,
aprendendo juntos, discutindo em igualdade de condições, e isso é revolucionário (KENSKI, 2015, p. 47).

Dessa forma, os profissionais da educação precisam estar atentos à incorporação
das novas tecnologias em sua prática para
que este recurso possa contribuir de forma
muito positiva para a construção de saberes
e conhecimentos que vão além do ensino e
aprendizagem de conteúdos curriculares, pois
ensinar a utilizar as tecnologias é algo essencial para a formação plena de um sujeito
social na atualidade.
Pode-se concluir, portanto, que utilizar
recursos tecnológicos na escola pode surtir
resultados muito positivos, uma vez que, além
de despertarem o interesse e viabilizarem uma
aproximação mais significativa em relação ao
conteúdo ensinado, também são formas de
explorar linguagens muito ricas, que podem
oferecer novas dinâmicas para alunos e professores.
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ATUALIDADE AS DIFERENTES
TECNOLOGIAS QUE CONSTITUEM A
INOVAÇÃO
Vivemos em uma sociedade cada vez
mais informatizada. Detalhes que nos passam
despercebidos escondem uma infinidade de
avanços tecnológicos. O simples fato de usarmos o celular, que nos parece ser tão corriqueiro, revela o grande avanço científico ao
qual vivenciamos.
Podemos nos comunicar sem fios e
com a redução dos limites. Podemos inclusive
afirmar que a geração dos nascidos entre as
décadas de 80 e 90 vivencia um hibridismo,
pois nasceram no momento de transição do
analógico para o digital que permite registrar,
editar, combinar e manipular toda e qualquer
informação por qualquer meio, em qualquer
lugar e a qualquer tempo.
A digitalização traz a multiplicação de
possibilidades de escolha, de interação. A
mobilidade e a virtualização nos libertam dos
espaços e tempos rígidos, previsíveis, determinados (MORAN, 2007).
As tecnologias que até pouco tempo representavam evolução de formas separadas,
como o computador para processamento de
dados, a internet para disseminação de informações, o mp3 e a câmera digital como
reprodutores das artes, caminharam para a
integração.
Atualmente, o celular é a tecnologia que
melhor representa essa convergência, pois é
wireless (sem fio), incorporou o acesso à internet, à foto e ao vídeo digital, aos programas
de comunicação (voz e TV), ao entretenimento (jogos e música mp3) e, associado às novas redes de comunicação de alta velocidade
(wi-fi, 3g e 4g), tornou-se a principal ferramenta de disseminação de conteúdos nos atuais
modelos de internet colaborativa ou web 2.0,

Nossos tempos estão marcados pela rápida disseminação privada de produtos
tecnológicos cada vez mais poderosos e
cada vez mais acessíveis (tanto no sentido do “fazer funcionar” quanto no de “poder possuir”). Tudo indica que os receios
sobre a “exclusão digital” não se confirmaram, ao menos nos termos em que foi
cunhada, mas a escola e a educação parecem acompanhar essas mudanças de
forma lenta. Essa, por assim dizer, nova
realidade social é percebida como utopia
longe de nossas escolas. Entre os interessados na educação, alguns desejam tratar das suas esperanças, outros de seus
receios, outros tantos de sua realidade,
mas é forçoso reconhecer que, mesmo
onde algo mudou, a expressão cultura
digital ainda não faz parte de nossos cenários (SOBREIRA, p. 62, 2010).

Hoje a computação está em todos os
lugares e coisas antes inimagináveis e nos
permite carregar nossos “computadores”
na palma de nossas mãos. Cada vez mais
acessórios comuns como óculos, gravatas,
brincos, etc, ganham novos valores ao adicionar funcionalidades computacionais em suas
composições. Já contamos com tênis que
medem as calorias perdidas e os quilômetros percorridos, canetas que gravam áudio e
vídeo, ou até os futuristas óculos do Google,
que de forma quase orgânica interagem com
nossos sentidos e o meio em que estamos.
Em relação à educação Barros (2003)
menciona o professor Lauro de Oliveira Lima
(1996) que o fez refletir a partir de seu instigante e polêmico posicionamento sobre o
lugar que tem o educador no processo de
formação do cidadão e nos afirma que a educação foi a área que menos se beneficiou dos
avanços científicos dos últimos séculos, por
resistência dela própria.
Belloni (2001, p.67) faz uma reflexão sobre o problema quando pergunta, se o avanço
da tecnologia e a invasão de todas as esferas
da vida social pela comunicação e pela informática confrontam a escola com mais este
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desafio: como modernizar o ensino – adaptando-o às exigências das novas gerações –
sem perder de vista suas finalidades maiores
(formação do sujeito consciente autônomo,
ou da cidadania), sem deixar se envolver e
dominar pelo tecnicismo mecânico e redutor?
Como pode a escola pública dar efetivamente
o salto para o futuro e compensar, ao invés
de reproduzir, as profundas desigualdades
sociais, agravadas pelo acesso desigual aos
objetos tecnológicos? Para Barros (2003)
O modelo de educação que se aplica
hoje, do ponto de vista da relação ciência-educação, é muito mais próximo do
modelo educacional desenvolvido a partir da evolução da prática dos mosteiros
medievais (séculos XII e XIII) do que de
algo que possa representar a síntese
do conhecimento humano na medicina,
psicologia, eletrônica, comunicação etc.
(BARROS, 2003).

Diz Barros que o modelo educacional
dos dias atuais está obsoleto, entende-se que
sejam necessárias mudanças urgentes em todas as áreas da educação, para que o caos
não se instale. Ábila (2010) apud Almeida
(2011) diz, o que já se constata na realidade
das escolas,
Os alunos a cada dia que passa estão
mais desmotivados para o estudo, as
salas de aulas estão monótonas, carentes de modernização, enquanto isso os
jovens utilizam as mídias em seu dia a
dia com diversas finalidades sendo que
as mesmas poderiam estar inseridas
nas práticas em sala de aula. Enquanto
crianças e jovens aderem cada vez mais
a esse ritmo devida, a escola formal, por
sua natureza conservadora, não consegue acompanhar a velocidade da mídia
e de outros estímulos a que eles estão
expostos fora da salas de aula (ÁBILA,
2010, p.34 apud ALMEIDA, 2011, s.p.).

Esta é mesmo a realidade das salas de
aula hoje, onde os alunos já dominam a tecnologia, porém não se beneficiam do que a
escola poderia lhes repassar por meio dela

como aprendizado, se os docentes estivessem tão atualizados quantos seus alunos.
Deve-se levar em conta também, que
os órgãos governamentais da União, dos
Estados e dos Municípios ainda não acordaram para a necessidade de instrumentalizar
os seus professores para que saiam de seus
nichos tradicionais e se aventurarem numa
aventura tecnológica aprendendo e ensinando os seus alunos. Segundo Almeida (2011),
A utilização de recursos tecnológicos tem
a possibilidade de gerar novas habilidades que antes não eram possíveis serem
trabalhadas devido uma pedagogia tradicionalista e arcaica onde o aluno sempre
estava em segundo plano. Com toda essa
reviravolta educacional é possível observar
como aparelhos eletrônicos podem fazer
toda diferença, mas sem de maneira alguma deixar o professor de lado, nessa nova
forma de se conceber aprendizado até a
postura do docente é revista tornando-se
indispensáveis as habilidades cabíveis
para utilização dos mesmos. Com todas
essas transformações a sociedade ganha
em curto e longo prazo, pois os frutos de
uma aula diferenciada podem ser usados
no presente e no futuro de cada jovem com
ânsia de aprender (ALMEIDA, 2011, s.p.).

Diz Almeida que os aparelhos eletrônicos podem fazer diferença na sala de aula, até
para o docente, pois caberá a ele transformar
sua aula tradicional em uma aula diferenciada
em que o aprendizado também se dará. Ábila
(2010) apud Almeida (2011) acrescenta que,
Para manter o aluno dentro da sala de
aula, o professor precisa ser criativo, fazendo da escola também parte da realidade que o educando vive fora dela. Descobrir novos métodos e meios de ensino
é uma forma de inovar, a fim de motivar e
encantá-lo para a aprendizagem (ÁBILA,
2010, p.35 apud ALMEIDA, 2011, s.p.).

O professor deve ser muito criativo,
para que os alunos vejam sua aula como interessante e produtiva e por isso sintam-se
motivados, é isso o ideal de todo o professor.
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CONEXÃO VIRTUAL E REALIDADE
ESCOLAR
Na educação, os computadores estão
provocando uma verdadeira revolução nos
bancos escolares, incentivando os educadores a encontrar novas formas de ensinar
velhas teorias. A escola informatizada pode
ter uma ferramenta poderosíssima para que
a inteligência do educando possa ser desenvolvida.
No ensino e aprendizagem, a preocupação com a comunicação também permite
ao educador conhecer melhor como o educando está formando um conceito ou qual
sua estratégia para resolver um problema. Por
meio desse conhecimento profundo de seu
educando é que o educador mediador pode
fazer intervenções oportunas e eficazes na
compreensão de uma ideia ou na utilização
de algum procedimento.
Estar continuamente ligado em redes
de informação através de hardwares móveis
traz abalos aos sólidos e aparentemente imóveis espaços escolares. Pequenos enfrentamentos cotidianos criam espaços de discussão e polemização de temáticas ainda muito
pouco exploradas, debates que muitas vezes
acabam por ser sublimados e excluídos de
um ambiente que tem se demonstrado muito
pouco mutável e acaba por abrigar um discurso intransigente consigo e com os outros,
possibilitando muito pouco diálogo entre os
membros participantes e favorecendo percepções rasas e de senso comum de realidade
latentes,
A observação empírica do uso da internet
pelos jovens sugere que, conceitualmente, devemos reconhecer que a alteridade
emerge de uma interação dinâmica entre
o usuário e a tecnologia e que, consequentemente, politicamente, devemos ter
cuidado ao criticar os indivíduos pela limitação de suas próprias atividades, porque nisso está implícito assumir que as
interfaces são bem arquitetadas e que os

recursos necessários estão prontamente
disponíveis. Na prática, as interfaces obscuras também impedem, minam – especialmente no ambiente das novas mídias
e da informação, em que as convenções
culturais de representação ainda não são
familiares e pistas para a interpretação
são inconsistentes e confusas –, e uma
crítica do novo ambiente informacional
ainda não está desenvolvida (LIVINGSTONE, 2011).

A escola como um espaço coletivo e
plural por si só, é um exercício de extrema dificuldade. A centralização de organização por
parte de um corpo pedagógico por muitas vezes desconectado (palavra emblemática para
a discussão) da realidade externa aos muros
da escola, não permite um real diálogo e limita a expansão e criação de novos conceitos
diante de um embate entre o físico e o virtual.
Dentro de suas atribuições burocráticas
e diante das demandas técnicas primárias,
tanto gestores quanto professores encontrem
pouco tempo e espaço para um diálogo aprofundado sobre as reais potencialidades advindas da cultura digital e por comodidade,
permanecem muitas das vezes confortáveis
nos discursos e estruturas clássicas de uma
escola que mesmo antes da revolução digital já se demonstrava desgastada em seus
métodos e suas práticas, mas que geram segurança diante do novo e desconhecido (no
sentido técnico) mundo virtual.
É comum que os parâmetros de aprendizagem oficialmente concebidos estejam ligados a ideia de que para aprender é necessário estar dentro de uma escola. O indivíduo
continua na maioria das situações, indo ao
mesmo lugar, obrigatoriamente para aprender.
No entanto, a forma como a estrutura é
mantida com suas ínfimas mudanças diante
dos processos externos à escola, torna sua
permanência uma estrutura escolar diacrônica ao tempo espaço social, mantendo locais
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e tempos fixos. Diante de tanta informação
contida nos meios midiáticos, essa concepção de aprendizagem é algo questionável.
Pois através das novas tecnologias:
[...] os alunos podem passar a integrar-se em grupos e em comunidades que
largam em muito os horizontes da aula,
uma vez que estabelecem contatos com
companheiros situados em qualquer parte do planeta (e até fora dele, como já
aconteceu nalgumas escolas através da
comunicação com astronautas). Porém,
apesar das pessoas mais distantes poderem estar mais próximas, corremos o
risco de nos afastarmos das que estão
à nossa volta, podendo cair alguns num
isolamento em relação ao meio social envolvente. Com os novos canais de comunicação é possível rentabilizar bastante a
aprendizagem e valorizar o tempo e o espaço, gerindo-os de formas impensáveis
anteriormente. Enquanto que através das
aulas “tradicionais” o professor ocupava
o mesmo espaço (a mesma sala) e partilhava o mesmo tempo de aula com os
alunos, hoje podemos facilmente mudar
estas condicionantes. Apesar das classes
poderem acontecer no mesmo lugar e no
mesmo espaço temporal, temos através
da videoconferência, por exemplo, a possibilidade de termos pessoas em distintos lugares, mas ao mesmo tempo. Por
outro lado, o centro de recursos permite
às pessoas utilizarem o mesmo lugar em
diferentes espaços temporais, enquanto
que os espaços de trabalho colaborativo
na Internet podem servir-se de diferentes espaços e de diferentes momentos”
(MARTINHO, 2011).

Esse protagonismo social nos convida à
urgência da discussão sobre a inserção dos
espaços educacionais de maneira efetiva
na cultura digital. Pois, apesar disso, de um
modo geral a escola não tem correspondido
às necessidades reais (realidade) dos alunos
e talvez até dos professores,
Novas formas de regulação e gestão das
políticas educacionais no Brasil estão
sendo evidenciadas nos últimos anos,
como parte de estratégias transnacionais
de organismos, empresas e instituições
internacionais, com especial destaque
para o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Banco
Mundial. A questão que se coloca sobre
o papel destes grupos enquanto indutores
de políticas, nos remete, necessariamente, às discussões sobre a autonomia do
estado e da nação e, neste sentido, precisamos pensar em como a escola – uma
das instituições diretamente responsáveis
pela formação dos cidadãos – se coloca
frente a essas políticas (PRETTO, 1999).

Estar dentro de uma sala de aula com
quadros-negros e giz, sem dúvidas é uma realidade cada vez mais distante da juventude
inserida na cultura do digital. Um espaço tradicional, retrógrado, inócuo e quase estéril, tem
se revelado cada vez mais explícito enquanto
arquétipo de uma educação que há muito não
corresponde às demandas sociais e que é
cada vez mais evidente diante da agilidade e
multiplicidade que o digital carrega.

Um dos principais temas de discussões
e reflexões de órgãos governamentais e sociedade civil é a educação, pois sua relevância
reside no fato de abranger questões sociais,
econômicas, políticas e culturais dos diferentes países que veem na educação formal o
pilar das mudanças estruturais da sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estar diante de uma interface, assimilando um conteúdo, há muito deixou de ser novidade para a humanidade.
Sempre utilizamos de suportes para podermos transmitir e armazenar nossos vestígios
culturais ao redor do globo terrestre no intuito de manter conteúdos e expandir as barreiras
do conhecimento.
Trilhamos um caminho vertiginoso das paredes de pedras onde se encontram os mais
antigos registros humanos até os modernos livros e cadernos de folhas alvas impecáveis.
Associado a velocidade e praticidade das tecnologias digitais, a propagação de conteúdos
imagéticos, antes relegados à condição de arte, tomam proporções nunca antes imaginadas.
Com isso, fotos, vídeos e músicas passam a perpassar o conteúdo escrito, criando o
fenômeno das multimídias, em que textos, imagens e movimento não disputam a atenção do
interlocutor, mas se complementam no processo de síntese do conteúdo.
A simbiose entre linguagens ortográficas e não ortográficas se tornou tão significativa ao
ponto de que pictogramas paleolíticos pudessem ter mais fácil compreensão por uma criança
nascida depois dos anos 2000 do que as formas mais tradicionais de textos, ao menos no
sentido de utilizar linguagens não ortográficas para transmitir conteúdo.
Os textos uma vez digitalizados não são mais os mesmos, não por terem seus conteúdos modificados, mas pelo fato da forma como os consumimos modificar nossa percepção.
A questão é que o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação transformam e modificam as vidas das pessoas e, por conseguinte, a forma como elas assimilam as
informações.
A cada novo avanço tecnológico surgem novas necessidades e exigências ao pensamento humano, por isso, a estrutura a qual utilizamos para poder responder a essas necessidades precisa estar de pronto preparada para tal. A Presença da informática em salas de
aula é muito importante, e se isso não ocorrer, o preço será a má formação de estudantes,
tornando-os fora da realidade e distantes do seu meio social, contudo há pouco consenso
entre os educadores sobre o valor do uso dessa tecnologia em relação aos ganhos que ele
pode trazer aos educandos. E isso está acontecendo não só na sala de aula. Ao preparar a
lição de casa ou pesquisar sobre um determinado assunto, o educando pode utilizar os mais
modernos recursos tecnológicos.
Considera-se ser sempre o educador quem define quando, por que e como utilizar o
recurso tecnológico a serviço do processo de ensino e aprendizagem. O educador é sempre
o responsável pelos processos que desencadeia para promover a construção de conhecimentos, e nesse sentido é insubstituível.
O uso de tecnologias no ensino não se reduz à aplicação de técnicas por meio de máquinas, ou o “apertar teclas” e digitar textos, embora possa limitar se a isso, se não houver
reflexão sobre a finalidade de se utilizar os recursos tecnológicos nas atividades de ensino.
A tecnologia deve ser utilizada na escola para ampliar as opções de ação didática, com
o objetivo de criar ambientes de ensino e aprendizagem. Atualmente na era da informação,
as tecnologias, na área de informática, possibilitam a aprendizagem com as mais diversas
ferramentas educacionais.
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Considera-se importante a produção e divulgação de programas informáticos educativos
ajustados às necessidades dos currículos, sendo necessário e importante que esses programas sejam interativos e promovam aprendizagem cognitiva.
No entanto sem os elementos que constituem o círculo escolar como os educadores,
materiais pedagógicos e atitudes inovadoras de ensino; de nada servirão esses programas. A
educação contemporânea se encontra em um verdadeiro impasse diante da realidade presente externamente aos seus muros, que de forma velada permeia seus conteúdos e estruturas.
Diante do avanço tecnológico digital das comunicações humanas, a escola mantém, tal
como as cátedras da idade média, um isolamento seguro com seus muros analógicos. Negar
que os mais variados tipos de dispositivos informacionais já são realidades tanto na vida de
alunos quanto de professores e escondê-los ao atravessar os portões da escola provavelmente
não resolverá o problema.
É indispensável que a Escola da atualidade esteja inserida na realidade da sociedade
atual, para que seja possível uma atuação educacional articulada, significativa e enriquecedora.
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CONCEITOS SOBRE AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Esta pesquisa trata do tema: Conceitos sobre Afetividade na Educação Infantil. Temos
como objetivo para este estudo compreender a importância da afetividade no desenvolvimento
infantil e como pode contribuir para o desenvolvimento da criança, dando ênfase maior no
processo de adaptação à instituição de educação infantil. Justifica-se o valor da afetividade
durante esse período por ser um momento de transição e novas experiências na vida da criança.
Considerando o afeto importante para o desenvolvimento e o processo ensino- aprendizagem da
criança, é fundamental que a escola e os professores estabeleçam uma relação de confiança com
a família da criança, deixando claro que o objetivo principal é a parceria, visando o bem estar
da criança. Sabendo da sua importância, faz-se necessário planejar a participação da família no
processo de adaptação, aproveitando a oportunidade para estabelecer um vínculo afetivo com a
criança, sua família e conhecer alguns hábitos de sua cultura. A pesquisa foi realizada por meio
de revisão bibliográfica, baseada nas teorias de WALLON, WINNICOTT, VYGOTSKY, entre outros,
que trazem grandes contribuições sobre o tema.

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

E

sta pesquisa traz uma revisão bibliográfica com o tema voltado aos conceitos sobre afetividade na educação infantil. Temos como objetivo para este estudo compreender a importância da afetividade no desenvolvimento infantil e como pode
contribuir para o desenvolvimento da criança, dando ênfase maior no processo de adaptação
à instituição de educação infantil.
Este trabalho justifica-se o valor da afetividade durante esse período por ser um momento
de transição e novas experiências na vida da criança. Considerando o afeto importante para o
desenvolvimento e o processo ensino aprendizagem da criança, é fundamental que a escola
e os professores estabeleçam uma relação de confiança com a família da criança, deixando
claro que o objetivo principal é a parceria, visando o bem estar da criança.
O presente artigo visa demonstrar a importância da afetividade na educação infantil que
contribui para o desenvolvimento e nos processos de ensino e aprendizagem das crianças. A
escolha do tema partiu em função da minha experiência profissional com crianças pequenas
que demonstravam bastante carência.
Com um simples toque na criança era possível perceber no seu rosto o quanto sentia
valorizada e amada naquele momento. Dessa forma, pode-se dizer que a afetividade contribui
para a construção de uma nova relação entre professor, aluno e família. Este afeto deve se
iniciar no seio familiar dando continuidade na escola.
A família, é o principal educador das crianças, é nela que a criança se espelha, copia,
imita, transforma e constrói seus conhecimentos. Ao ingressar na instituição de educação
infantil, a criança já traz consigo essa bagagem de conhecimentos, e, a partir daí, o professor
dará continuidade nesse processo, valorizando suas experiências vivenciadas e adquiridas
no seu contexto no qual está inserida. O problema a ser pesquisado neste artigo é: qual a
importância da afetividade na educação infantil?
Nesse sentido, o tema justifica a importância do afeto entre as crianças, professoras,
escola e família. De acordo com Galvão (2011, p. 62) “ao longo do desenvolvimento, a afetividade vai adquirindo relativa independência dos fatores corporais.” O objetivo deste artigo é
perceber a importância da afetividade no processo de desenvolvimento da criança; identificar
fatores presentes e suas contribuições no desenvolvimento do ensino-aprendizagem.
Esta pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica, buscando o embasamento
sobre o tema afetividade na educação infantil, possibilitando ao professor uma melhor compreensão da importância dessa relação afetiva com as crianças e sua família, estabelecendo
assim, um vínculo afetivo. A mesma foi baseada nas teorias de Vygotsky, Wallon, Winnicott,
dentre outros, além de outros documentos como artigos de periódicos, revistas e documentos
institucionais relacionados à educação infantil.
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CONCEITOS SOBRE AFETIVIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Arantes (2003, p. 28) afirma que os
processos cognitivos e afetivos, os modos de
pensar e sentir, são carregados de conceitos,
relações e práticas sociais que os constituem
como fenômenos históricos e culturais. Para o
autor, o indivíduo se desenvolve por meio das
interações sociais, sendo assim, ao nascer, a
criança começa a estabelecer um vínculo com
sua família, que contribui para a formação do
seu caráter e personalidade.
Galvão (2011, p. 61) enfatiza que as
emoções, assim como os sentimentos e os
desejos, são manifestações da vida afetiva.
Diante dessa afirmação, durante as intervenções, os professores devem sempre respeitar
a singularidade e valorizar os sentimentos das
crianças. La Taille (1992, p. 65) afirma que para
Piaget quando se trata de analisar o domínio
dos afetos, nada parece haver de muito misterioso: a afetividade é comumente interpretada
como uma “energia,” portanto como algo que
impulsiona as ações.
Partindo dos conceitos abordados pelos autores, percebe-se que a afetividade se
constrói por meio da interação, sendo assim é
fundamental oportunizar a integração e a socialização da criança, para que ela possa estabelecer vínculos afetivos com diferentes faixas
etárias. Segundo Winnicott (2012, p. 216) os
anos da escola maternal são significativos pelo
fato de uma criança, nesse período, estar em
transição de uma fase para outra.
Durante esse processo, a afetividade é
imprescindível para a criança aceitar esta nova
etapa de uma forma tranquila e prazerosa, ou
seja, sentir-se bem acolhida em um espaço diferente do qual está acostumada. O professor
deverá atender e respeitar as diversidades de
cada um visando os seus interesses e necessidades, para que todos tenham uma aprendizagem de qualidade,

A necessidade que a inserção paulatina
também esteja relacionada com a quantidade de elementos novos que vão aparecer na vida da criança: pessoas (adultos
e crianças), espaço físico, rotina e atividades. Algumas crianças ficam cansadas
quando realizam várias atividades e se deparam com muitos elementos novos dentro do espaço. Por outro lado, começar
na escola significa mudar a rotina diária
(horário de sono e alimentação, por exemplo) e essa mudança não precisa ser total
e de um dia para o outro, podemos dar
tempo para que a criança se acostume e
acompanhe as mudanças segundo seu
ritmo (BARRIOS, 2002, p. 28).

É fundamental que cada criança seja reconhecida e tratada como um ser único, que
seja respeitada na sua singularidade, interesses e necessidades, assim como, nas suas
limitações. Isto significa garantir o direito ao
afeto, bem como o respeito ao ritmo de cada
criança,
Além da inserção gradativa no ambiente
escolar, podem ser usadas outras ferramentas para diminuir a ansiedade dessa
inserção. Uma delas é a participação estruturada da família no processo de adaptação; outra é o vínculo que a escola, e
especialmente o professor, estabelece
com a família (BARRIOS, 2002, p. 28).

A afetividade é de suma importância no
desenvolvimento das crianças e durante o processo de socialização entre elas e os adultos
de diferentes culturas. Logo, quanto mais forte
o vínculo, mais livre a criança se sente, ela se
solta numa situação nova, aprende e se desenvolve a partir das experiências vivenciadas.
Cury (2003, p. 148) afirma que a tarefa mais
importante da educação é transformar o ser
humano em líder de si mesmo, líder dos seus
pensamentos e emoções.
Winnicott (2012, p. 219) traz considerações relevantes sobre as relações de afetividade e o desenvolvimento cognitivo, e da
importância do vínculo afetivo entre a mãe e
o bebê. Para o autor, quando a criança aceita
facilmente a escola, a professora poderá en30 - Abril/2021 - Educar FCE
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tender esse fato como um prolongamento do
êxito materno em sua tarefa de desmame e
que sem a sua cuidadosa apresentação da
realidade externa, a criança não possui meios
de estabelecer uma relação satisfatória com o
mundo.
Para o autor, a escola de educação infantil não substitui a mãe, mas complementa, pois
os vínculos que se estabelecem desde o nascimento influenciam na construção e desenvolvimento do sujeito, propiciando-lhe ferramentas
necessárias à aquisição da aprendizagem,
Em todo esse período, existe um processo duplo entre o lar e a escola: as
tensões que são geradas num ambiente se manifestam como perturbações no
comportamento do outro. Quando o comportamento da criança é perturbado em
casa, a professora pode frequentemente
ajudar a mãe a compreender o que está
acontecendo, com base em sua experiência dos problemas da criança na escola
(WINNICOTT, 2012, p. 223).

Isto significa que o professor precisa
conhecer seus alunos e suas necessidades.
Dessa forma, é necessário o afeto, pois quanto
mais o educador demonstrar atenção e carinho para a criança, deixando-a a vontade, mais
oportunidade ele terá de conhecer a mesma,
bem como, estabelecer uma relação afetuosa
entre eles.
Arantes (2003) destaca que nas escritas
de Piaget sobre a afetividade buscou considerar o desenvolvimento afetivo e suas relações
com o desenvolvimento da inteligência, explicando a importância atribuída à afetividade
para o desenvolvimento psicológico. “É bom
lembrar que, para Piaget, a afetividade não se
restringe às emoções e aos sentimentos, mas
engloba também as tendências e a vontade”
(ARANTES, 2003, p. 57).
La Taille (1992, p. 90) sustenta as teorias
de Wallon que no início da vida, a afetividade e
inteligência estão sincreticamente misturadas,
com predomínio da primeira. Partindo desse
pressuposto, a afetividade está relacionada di-

retamente ao desenvolvimento emocional, afetivo e cognitivo, como também na socialização
e nas interações.
Arantes (2003, p. 23) afirma que o ser
humano se desenvolve e aprende por meio
da interação com outras pessoas de diferentes
culturas. “Nesse sentido o longo aprendizado
sobre emoções e afetos se inicia nas primeiras
horas de vida de uma criança e se prolonga
por toda a sua existência.” Nessa perspectiva,
a autora afirma que cognição e afetividade são
construídas culturalmente:
Conforme já mencionado, no que diz respeito ao desenvolvimento da afetividade,
Vygotsky considerava que a qualidade das
emoções sofre transformações conforme o
conhecimento conceitual e os processos
cognitivos da criança se desenvolvem. Isto
é, as ferramentas culturais internalizadas
constituem instrumentos mediadores e
para a metamorfose do domínio afetivo ao
longo do percurso da vida de cada membro da espécie humana, afastando-o de
sua origem biológica e dotando-o de conteúdos histórico-culturais. É nesse sentido
que se pode afirmar que a imersão dos
sujeitos humanos em práticas e relações
sociais define emoções mais complexas e
mais submetidas a processos de auto regulação conduzidos pelo intelecto (ARANTES, 2003, p. 27).

Portanto, para os autores, entende-se
por afetividade o conjunto de sentimentos que
determina o comportamento das pessoas diante das experiências vivenciadas e adquiridas
no seu meio cultural e social. Considerando a
necessidade da afetividade em um processo
de ensino- aprendizagem, observa-se que para
desenvolver uma relação afetiva com o aluno é
preciso criar um vínculo de confiança.
Além disso, à medida que a criança se
desenvolve, suas necessidades afetivas tornam-se mais exigentes. Por conseguinte, manifestar afeto inclui não apenas beijar, abraçar,
mas também conhecer, ouvir, respeitar, conversar, e se envolver com a criança, sendo sensíveis aos seus sentimentos, necessidades e
interesses.
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Cury (2003, p.125) retrata que os educadores são escultores da emoção. Eduquem
olhando nos olhos, eduquem com gestos: eles
falam tanto quanto as palavras. A escola enquanto instituição educativa desempenha um
papel fundamental, nela acontecem diversas
situações que propiciam a interação entre professor e aluno na sua dimensão socializante,
que prepara o indivíduo para a convivência em
sociedade.
Assim sendo, os laços afetivos que constituem a interação professor e aluno são indispensáveis para se desenvolver plenamente.
Por isso, cabe ao educador apoiar emocionalmente as crianças, compreendendo-as e
conhecendo-as, ou seja, observando e respeitando as particularidades de cada uma:
Os vínculos afetivos estão relacionados,
portanto, à segurança. Encontrar no outro
a capacidade de garantir segurança emocional e acolhimento. Winnicott relaciona
aos processos de desenvolvimento formas de amparo, e tudo está voltado para
a formação de um eu único, separado da
mãe. A questão poderia ser então vista
como: afetos que ligam e permitem, ao
mesmo tempo, o desligamento e a individuação (BOCK, 2008, p. 170).

Winnicott (2012) afirma que a escola,
além de ser um ambiente no qual a criança
continuará sua vida, é também um local onde
dará continuidade no seu desenvolvimento em
vários aspectos, isto é, cognitivo, psicomotor e
socioafetivo, pois a criança que tem uma relação afetiva bem desenvolvida torna-se segura
e motivada para adquirir novos conhecimentos, e, portanto, consequentemente terá um
bom rendimento escolar. Assim, o professor
como mediador, assume um papel de responsabilidade de promover uma aprendizagem
significativa e de qualidade para as crianças.
Galvão (2011) enfatiza que segundo
Wallon a presença do adulto favorece à criança condições de segurança física e emocional, possibilitando maior oportunidade para
explorar o ambiente. Conforme foi conceituado pelos autores, é por meio da interação

com pessoas mais experientes no seu meio
social que a criança se desenvolve e constrói
conhecimentos. “Sua primeira atividade eficaz
é desencadear no outro reações de ajuda para
satisfazer suas necessidades” (GALVÃO, 2011,
p. 60).
La Taille (1992) afirma que segundo Vygotsky a inteligência humana se desenvolve a
partir das interações sociais. Para ele, o indivíduo se desenvolve no meio no qual está inserido. Pois, por meio da socialização a criança se
desenvolve e interage. Entretanto, a Educação
Infantil prepara o indivíduo para viver em sociedade, respeitando sua vida histórica, cultura,
interesses e considerando os conhecimentos
prévios de cada um. Para Vygotsky, a relação
com o ambiente estimula o desenvolvimento
da criança.
Portanto, ao educador, cabe ainda, o papel de promover um ambiente, que favoreça
possibilidades de interação e de aprendizagem, propondo atividades significativas e prazerosas para as crianças. Segundo o Referencial (BRASIL, 1998) algumas crianças podem
apresentar comportamentos diferentes daqueles que normalmente revelam em seu ambiente
familiar. Por isso, as instituições de educação
infantil devem ser flexíveis diante das necessidades apresentadas por cada uma.
É importante que no momento da matrícula da criança, a família receba adequadamente as informações sobre o regimento
da instituição, na qual seu filho será inserido,
deixando claro seu objetivo e metodologia
adotada. É também, uma oportunidade para
conhecer alguns hábitos das crianças e para
estabelecer o primeiro encontro com a família,
Quanto mais novo o bebê, maior a ligação
entre mãe e filho. Assim, não é apenas a
criança que passa pela adaptação, mas
também a mãe. Dependendo da família e
da criança, outros membros como o pai,
irmãos, avós, poderão estar envolvidos no
processo de adaptação à instituição. A
maneira como a família vê a entrada da
criança na instituição de educação infantil influencia nas reações e emoções da
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criança durante o processo inicial. Acolher
os pais com suas dúvidas, angústias e ansiedades, oferecendo apoio e tranquilidade, contribui para que a criança também
se sinta menos insegura nos primeiros
dias na instituição (BRASIL, 1998, p.80).

Percebe-se que a parceria entre a família
e a escola é fundamental para um bom desenvolvimento da criança, principalmente durante
o processo de adaptação. Sobre o papel da
escola, Winnicott enfatiza que:
[...] o seu dever é, antes, manter, fortalecer e enriquecer as relações pessoais da
criança com a própria família, apresentando simultaneamente um mundo mais
vasto de pessoas e oportunidades. Assim,
desde o momento da entrada da criança na escola, pela primeira vez, relações
sinceras e cordiais entre a professora e a
mãe servirão para suscitar um sentimento
de confiança na mãe e de tranquilidade
na criança (WINNICOTT, 2012, p. 220).

Assim, é fundamental reconhecer que os
pais são as pessoas que mais conhecem seus
filhos, e que sabem a forma que pode facilitar
o relacionamento com os professores, crianças
e os demais participantes da escola. Por conseguinte, além de estabelecer uma relação de
confiança com as famílias, é importante deixar
claro a importância da parceria para o desenvolvimento satisfatório, bem como, o bem estar
de cada criança. Ainda segundo “A lealdade
ao lar e o respeito pela família são fundamentais na manutenção de relações firmes entre a
criança, a professora e a família” (WINNICOTT,
2012, p. 221).
Assim sendo, cria-se uma necessidade
da instituição promover um ambiente de cuidado que leve em consideração as necessidades, interesses e ritmo das diferentes faixas
etárias, das famílias e as condições de atendimento que a instituição oferece. Winnicott
(2012) afirma que a instituição de educação
infantil, como um todo, promove contribuições
fundamentais para um bom desenvolvimento
psicológico da criança.

Pois, é um espaço mais apropriado do
que o espaço de casa, para elaborar e desenvolver novas situações e capacidades por meio
de brincadeiras, jogos e atividades lúdicas, e
a interação com outras crianças da mesma
idade. O Referencial Curricular Nacional Para a
Educação Infantil destaca um aspecto de vital
importância durante a adaptação da criança
na instituição de educação infantil o objeto de
apego:
As crianças que chegam à instituição de
madrugada muitas vezes estão sonolentas e precisam ser logo levadas para o
berço ou colchonete e, podem sentir-se
mais seguras se conservam consigo seu
boneco ou travesseiro preferido, sua chupeta e /ou cobertor (BRASIL, 1998, p.60).

Partindo de algumas experiências vivenciadas em uma instituição de educação infantil
na qual trabalhei, pude observar a importância
do objeto de apego para a criança. Tive uma
aluna que trazia consigo sempre um ursinho
de pelúcia, e que não conseguia dormir sem
o objeto. O mesmo cheirava mal, pois a mãe
dizia que não podia lavar porque a filha não largava um segundo. Sugerimos à mãe convidar
a filha para dar banho no ursinho no final de
semana, pois ele precisava ficar limpo para ir
com ela para a creche. A mãe gostou da ideia.
Na semana seguinte, ela disse que foi a
tarde mais divertida que proporcionou à sua
filha, pois, se divertiu bastante enquanto dava o
banho no seu “dido”. A esse objeto de apego,
Winnicott dá o nome de objeto transicional. O
autor afirma que “para o bebê, se torna vitalmente importante para seu uso no momento
de ir dormir, constituindo uma defesa contra a
ansiedade, especialmente a ansiedade de tipo
depressivo” (WINNICOTT, 1975, p.17).
Por isso, cabe ao professor, respeitar
esse momento da criança e não tirar o objeto
substituindo por outro, a menos que a criança
demonstra esse interesse, e queira fazer a troca, pois estão em período de experimentação.
O Referencial afirma ainda que:
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Durante o primeiro ano de vida as crianças vão regulando suas necessidades de
sono. Alguns dormem logo que colocados no berço, outros ficam balbuciando,
outros ainda gostam de ser embalados
ou acalentados com toques e canções de
ninar. Esses rituais ajudam a controlar as
ansiedades e a agitação muitas vezes desencadeadas pelo próprio cansaço. Um
ambiente tranquilo e seguro, com pessoas e objetos conhecidos, particularmente
aquelas que têm um significado especial para a criança, como um “paninho”,
a chupeta ou qualquer outro objeto que
traga de casa, ajudam a dormir melhor.
Embalos e canções de ninar acalmam e
induzem ao sono (BRASIL, 1998, p.60).

Para que as crianças possam manifestar
as suas preferências elas devem perceber que
podem e que são acolhidas em suas falas e
hipóteses. Quando a criança percebe que não
as suas falas e gestos não são considerados,
ela pode se sentir retraída em se posicionar e
acreditar que suas tentativas não têm sucesso.
O educador deve considerar as queixas
de maneira coerente e sempre que houver a
possibilidade deve deixar claro para a criança
e explicar o motivo. Baseando nesses aspectos, a observação é um fator relevante nesse
processo, para que o professor possa conhecer melhor o seu aluno,
No que concerne aos procedimentos metodológicos para se ter acesso à criança,
Wallon elege a observação como o instrumento privilegiado da psicologia genética.
A observação permite o acesso à atividade
da criança em seus contextos, condição
para que se compreenda o real significado
de cada uma de suas manifestações: só
podemos entender as atitudes da criança
se entendermos a trama do ambiente no
qual está inserida (GALVÃO, 2011, p. 36).

Com base nessas perspectivas, cabe ressaltar que em algumas de suas manifestações
podem sinalizar desconforto, e devem ser compreendidos e respeitados pelo professor. O professor deve fazer as intervenções que atraiam a
atenção da criança, e assim, a mesma perceberá que na escola ela tem a mesma importância

que em sua casa. A afetividade tem uma valiosa
contribuição para o desenvolvimento da criança, principalmente quando se trata de educação
infantil, por isso sua importância.

CONTRIBUIÇÕES DA AFETIVIDADE
PARA O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Arantes (2003, p. 124) afirma que “precisamos ter coragem para mudar a educação formal e transformar os sentimentos, as
emoções e os afetos em objetos de ensino
e aprendizagem”. Partindo dessa afirmação,
entende-se que a afetividade faz parte da vida
da pessoa de qualquer faixa etária e tem uma
grande contribuição na qualidade das relações
experimentadas, vivenciadas e adquiridas.
Com a consciência do significado da
afetividade na construção do indivíduo, é preciso que os educadores sejam responsáveis por
mediar o objeto do conhecimento com os sujeitos, respeitando as fases de desenvolvimento
infantil e reavaliando as práticas pedagógicas e
de ensino. Arantes (2001, p. 101) enfatiza que
o planejamento das atividades deve se ater
a escolha e seleção dos temas e conteúdos,
considerando as várias dimensões de ensino
e os conhecimentos prévios dos estudantes,
Os afetos ajudam-nos a avaliar as situações, servem de critério de valoração
positiva ou negativa para as situações da
nossa vida. Eles preparam nossas ações,
ou seja, participam ativamente da percepção que temos das situações vividas e do
planejamento de nossas reações ao meio
(BOCK, 2008, p.166).

Faz-se necessário que o professor tenha
amplo conhecimento das fases do desenvolvimento infantil e, perceba a importância de
estabelecer uma relação de amor, carinho, respeito e compreensão com seus alunos. Pois,
no ambiente escolar, o professor não somente
transmite conhecimentos, mas é imprescindível que ouça as crianças estabelecendo uma
relação de troca afetiva, o que contribui significativamente para o processo de ensino e
aprendizagem,
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Nos momentos dominantemente afetivos
do desenvolvimento o que está em primeiro plano é a construção do sujeito, que se
faz pela interação com os outros sujeitos;
naqueles de maior peso cognitivo, é o objeto, a realidade externa, que se modela, à
custa da aquisição das técnicas elaboradas pela cultura, (LA TAILLE, 1992, p. 91).

Diante dessa afirmação, percebe-se que
as relações de mediação feitas pelo o professor durante o desenvolvimento das atividades
pedagógicas, devem ser baseadas nos sentimentos de valorização da criança. Assim, a
prática pedagógica para desenvolver a auto
estima da criança precisa apresentar meios
que sejam relacionados com sua cultura e experiências vivenciadas, considerando assim,
essa bagagem de conhecimentos, para dar
continuidade na aprendizagem para a construção do conhecimento escolar.
Diante dos pressupostos teóricos expostos, reafirma-se a importância da afetividade
não só na relação professor-aluno, mas também como estratégia pedagógica durante o
decorrer da realização das atividades. Pode-se
dizer que um professor que é afetivo com seus
alunos estabelece uma relação de segurança, deixando-os confiantes, e possivelmente,
evitando bloqueios afetivos e cognitivos, que
favorece um trabalho socializado e posteriormente ajudará a criança a superar seus erros
e a aprender com os mesmos,
A estruturação do ambiente escolar, fruto do planejamento, deve, por fim, conter
uma reflexão sobre as oportunidades de
interações sociais oferecidas, definindo,
por exemplo, se serão realizadas individual ou coletivamente e, neste caso, como
são composto o grupo (GALVÃO, 2011,
p.101).

Sabendo da ligação entre afeto e cognição, percebe-se que é primordial que promova
um ambiente acolhedor, agradável e favorável
à aprendizagem das crianças. Elas precisam
sentir acolhida e perceber a sua importância
neste novo espaço, no qual ficará por um determinado período. Sendo assim, a forma como
se dão essas mediações interferem significativamente na construção da relação entre a
criança, professor e a sala de aula. Deve-se ter
claro, que a qualidade da relação estabelecida
entre a criança e o objeto de conhecimento,
depende de suas vivências e experiências, no
seu ambiente cultural, durante sua história de
vida,
É bom lembrar que a escola, ao possibilitar uma vivência social diferente do grupo familiar, desempenha um importante
papel na formação da personalidade da
criança. Ao participar de grupos variados
a criança assume papéis diferenciados
e obtém uma noção mais objetiva de si
própria. Quanto maior a diversidade de
grupos de que participar, mais numerosos serão seus parâmetros de relações
sociais, o que tende a enriquecer sua personalidade (GALVÃO, 2011, p.101-102).

Nessa perspectiva pode-se afirmar que
sendo o professor o mediador entre o sujeito
e o objeto de conhecimento dentro da sala
de aula, deve buscar meios de realizar esta
mediação, e entender que a aprendizagem se
dá não apenas a partir do trabalho de conteúdos a serem ensinados, mas que outros
fatores como a afetividade contribuem significativamente no processo de ensino-aprendizagem. Logo, compete ao professor conhecer
seus alunos, e atendê-los de acordo com suas
necessidades,
A observação permite o acesso à atividade da criança em seus contextos,
condição para que se compreenda o
real significado de cada uma de suas
manifestações: só podemos entender as
atitudes das crianças se entendemos o
ambiente no qual está inserida (GALVÃO,
2011, p.36).
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Para tanto, a realidade dos alunos é algo
que deve ter bastante relevância na escolha
dos conteúdos e na forma como estes conteúdos serão mediados pelos educadores. O
professor deve buscar conhecer os seus alunos proporcionando uma aprendizagem significativa e buscando que as relações sejam
permeadas pela realidade dos alunos. Conhecer a história de vida, seus modos e a sua
cultura é elemento fundamental para que os
estudantes construam suas aprendizagens e
vejam sentido naqueles conteúdos que estão
sendo disseminados na escola,
Ao longo do desenvolvimento, a afetividade vai adquirindo relativa independência
dos fatores corporais. O recurso à fala e
a representação mental faz com que variações nas disposições afetivas possam
ser provocadas por situações abstratas e
ideais, e possam ser expressas por palavras (GALVÃO, 2011, p.62).

A presença do afeto positivo entre professor e aluno pode facilitar a aprendizagem
e diminuir os conflitos dentro da sala de aula,
pois havendo essa cumplicidade entre as pessoas, sempre há o respeito mútuo e o desejo
de agradar. É de suma importância que as relações construídas entre professores e alunos,
sejam significativas.
É notório que uma experiência vivenciada, entre professor e aluno, seja positiva ou negativa pode deixar fortes marcas. A afetividade
é um componente importante para a construção do conhecimento. Compete ao professor
reconhecer a sua responsabilidade enquanto
mediador do conhecimento e da formação dos
alunos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao tema
“Afetividade na Educação Infantil''. A pesquisa
bibliográfica busca descobrir aquilo que já foi
escrito e produzido de maneira científica por
outros autores, tornando o aprendizado mais
maduro com novas descobertas nas mais diversas áreas do conhecimento. Com o avanço
das tecnologias de informação, a pesquisa na
Internet e em bases de dados que possuem
credibilidade científica, é muito utilizada como
mecanismo de busca para localização do material bibliográfico.
Para atingir os objetivos deste estudo utilizamos as contribuições de Arantes (2003),
Galvão (2011), La Taille (1992) dentre outros.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões e sugestões que
podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo e foi
possível constatar que no que diz respeito à
afetividade, é possível afirmar que durante o
processo de adaptação à instituição escolar,
a afetividade e a parceria entre pais, escola
e principalmente os professores, é de suma
importância para que nesse período, tanto as
crianças, como os pais e professores sintam-se mais tranquilos, seguros e confiantes. Durante este processo, é importante que a escola
se organize para que os primeiros dias sejam
bem planejados, proporcionando um ambiente
seguro e aconchegante, onde crianças e a sua
família se sintam bem acolhidas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a pesquisa para a construção deste artigo, ficou claro que a afetividade tem
relevância fundamental na interação e relação professor, aluno e família, e consequentemente
no processo ensino-aprendizagem.
Sabendo-se da importância desse vínculo afetivo para o bom desenvolvimento da criança, a parceria entre essas duas instituições (escola e família), é indispensável, uma vez que
esse vínculo inicia-se na família, pois é nesta que as crianças têm seus primeiros contatos, e,
através deles, ela absorve tudo que é presenciado e observado, como os sentimentos, regras,
normas e os valores estabelecidos no seu dia a dia. E, partindo destas normas, a criança inicia
seu desenvolvimento, tendo em vista que o educar não significa apenas o desenvolvimento
intelectual, mas a pessoa como um todo.
Percebe-se então que essas duas instituições devem ser indissociáveis, ou seja, as
duas devem andar juntas, pois uma depende da outra para que haja um desenvolvimento de
qualidade para a criança. Considerando o afeto, carinho e a atenção como elementos fundamentais para a educação e o desenvolvimento, e que contribuirão para a construção da autoconfiança e autonomia das crianças, é importante que o professor atenda às necessidades
e interesses de cada uma de acordo com o seu ritmo, respeitando suas particularidades e
tratar cada criança como um ser único.
É importante ressaltar que o objetivo dessa organização não é apenas para amenizar a
ansiedade e a angústia da separação, mas também, estimular o desenvolvimento de outros
fatores como a independência e a autonomia que fazem parte do processo da aprendizagem
da criança. Pois quando esse momento de transição de casa para a escola é realizada de uma
forma que atende satisfatoriamente essas exigências, esse processo, consequentemente terá
resultados significativos para o desenvolvimento da criança, bem como, para o bem estar da
família. Podemos afirmar que os resultados foram significativos e satisfatórios e contribuíram
para o desenvolvimento do tema, contribuindo com fatores importantes que fazem parte da
afetividade na educação infantil e a sua importância.
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EXPECTATIVAS E CARACTERÍSTICAS DO CONSTRUTIVISMO
PARA A PRÁTICA EDUCACIONAL
RESUMO: A aprendizagem demanda desconstrução e reconstrução de conceitos (pelos professores
e pelos estudantes) sobre aprender e ensinar, o aluno constrói seu conhecimento na interação
com o meio em que vive. Portanto depende das condições desse meio, da vivência de objetos e
situações, para ultrapassar determinados estágios de desenvolvimento e ser capaz de estabelecer
relações cada vez mais complexas e abstratas. O construtivismo aproxima o sujeito aprendente de
seu meio e do outro, favorecendo os movimentos de socialização. Orientado por essa proposição
eleger-se como questão questionável: Quais são as expectativas e características desse pilar
para a prática educacional? Este artigo tem como objetivo refletir sobre o processo de ensino
segundo o paradigma construtivista. O estudo justifica-se uma vez que com base no trabalho de
Piaget e na aplicação da teoria construtivista no ensino, a grande contribuição do construtivismo
na educação. Trata-se de um estudo descritivo e abordagem qualitativa de caráter bibliográfico
sendo método de amostragem não probabilístico, obtida as informações a partir de base de
dados online. O construtivismo baseia-se no nível de conhecimento e no prestígio da capacidade
cognitiva do aprendiz, por isso reconfigura o papel e redefine a posição dos participantes no
processo de ensino. O estudo concluiu que o conceito de construtivismo é mais amplo e se
sobrepõe ao caráter puramente pedagógico, portanto, não prevê ou exclui caminhos, roteiros,
métodos ou técnicas. A banalização do construtivismo costuma estar associada a obstáculos à
praticidade, ou apenas ruído em sua interpretação.

Palavras-chave: Construtivismo; Práticas Educacionais; Conhecimentos Pedagógicos; Avaliação.
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INTRODUÇÃO

B

eraldo e Soares (2015) ressaltam que a aprendizagem demanda desconstrução
e reconstrução de conceitos (pelos professores e pelos estudantes) sobre aprender, ensinar e avaliar, sendo bastante sedimentados na educação moderna e
que precisam ser desequilibrados por processos formativos reflexivos que propiciem revisitar
representações, tendo consciência de como elas reverberam nas práticas pedagógicas, para
poder, assim, reconstruir o modo de aprender e ensinar.
Uma análise dos planos de ensino de 617 cursos de pedagogia no Brasil revelou que
apenas dois abordavam temas relacionados à neuropsicologia e neurociências. A neurociência
é uma ciência que visa revelar o mecanismo funcional do sistema nervoso e o seu impacto
em todo o organismo, analisando o sistema para compreender as bases biológicas do comportamento. Por sua vez, a neuropsicologia usa as descobertas da neurociência para explicar
o comportamento individual (HAASE; JULIO-COSTA; SILVA, 2015).
Silva et al., (2016) destacam que o aluno constrói seu conhecimento na interação com
o meio em que vive. Portanto depende das condições desse meio, da vivência de objetos e
situações, para ultrapassar determinados estágios de desenvolvimento e ser capaz de estabelecer relações cada vez mais complexas e abstratas. A ideia do “ensinar a pensar” ou de
ensinar a “aprender a aprender” está associada aos esforços dos educadores em prover os
meios de auto-socioconstrução do conhecimento pelos alunos.
Das lógicas de olhar o conhecimento, objetivista e construtivista, inferem-se diferentes
perspectivas de conceber o ensino. Passamos de processos de ensino entendidos como
relatos ou transmissão de verdades estabelecidas aos alunos, para possibilidades de proporcionar experiências relevantes e oportunidades de diálogo, para formar o que a construção
de significados possa emergir (SILVA; FELICIO, 2018).
A causa raiz deste problema deve ser buscada por causa da falta de formação dos
educadores ou da adesão mais ou menos estrita às doutrinas construtivistas. O construtivismo
precisa ser censurado por ser a principal filosofia ou ideologia na formação dos educadores
brasileiros. Na primeira metade do século 20, a formação psicológica dos educadores brasileiros foi reduzida a um estudo da história da psicologia educacional (HAASE; JULIO-COSTA;
SILVA, 2015).
Na verdade, a formação de profissionais de ensino neste século tornou-se um desafio,
por isso, ao discutir todos os aspectos da profissionalização docente, precisamos estar atentos a todos os aspectos: história, sociologia, filosofia e prática. Discutir a profissionalização
do professor e sua identidade profissional constitui um desafio teórico-prático, pois o ensino
tem características específicas e se desenvolve em circunstâncias específicas, o que o torna
um tanto singular em relação a outras atividades profissionais reconhecidas (DIAS; ROCHA;
MARINHO, 2017).
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A clássica educação disciplinar, desconectada da realidade e de outros saberes, não
dá conta da complexidade do mundo. Ao definir a aprendizagem como processo cognitivo
superior pelo qual o aprendiz constrói o conhecimento, desenvolvendo com autonomia sua
visão de mundo e representações da realidade, o paradigma construtivista impõe mudanças
que perpassam àquelas meramente exteriores.
O construtivismo aproxima o sujeito aprendente de seu meio e do outro (pares), favorecendo os movimentos de socialização. Engajar os atores do processo ensino-aprendizagem
em iniciativas de reflexão acerca da prática pedagógica, seus conteúdos e as relações decorrentes (‘aluno-saber’, ‘saber-meio’ e ‘aluno-meio’). Eleger-se como questão-norteadora a
seguinte pergunta-problema: Quais são as expectativas e características desse pilar para a
prática educacional?
Orientado por essa proposição, este artigo tem como objetivo refletir sobre o processo
de ensino segundo o paradigma construtivista. Como objetivos específicos delimitou-se que o
estudo busca compreender os desafios e Necessidades Formativas, destacando o papel da
avaliação da Aprendizagem Escolar para por fim caracterizar o construtivismo e a evolução
no processamento de informação.
O estudo justifica-se uma vez que com base no trabalho de Piaget e na aplicação da
teoria construtivista no ensino, a grande contribuição do construtivismo na educação é que
aprender não é uma atividade passiva dos alunos, e a tarefa dos professores é criar possibilidades, assim sendo, o presente tema tem fundamental importância para os profissionais e
estudantes da área da educação.
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DESAFIOS E NECESSIDADES
FORMATIVAS
Silva e Felício (2018) destacam que a
aprendizagem torna-se um processo social
mediante o qual os ‘aprendizes’ constroem
significados que são influenciados pela interação entre o conhecimento previamente
adquirido e as novas experiências de aprendizagem. Nesta lógica, não só é importante
o significado que os indivíduos extraem da
realidade, mas também o papel do contexto
social como mediador dessa aprendizagem.
É compreensível que as necessidades
formativas sejam entendidas como produto
das relações sociais mediadas pelas atividades humanas, mas ao longo da história, as
necessidades formativas têm sofrido grandes
transformações, refletindo mudanças no contexto em que estão inseridas. Claro, é compreensível que as próprias necessidades de
treinamento não tenham sido explicadas. Nesse caso, entenda o que significam, mas busque sua explicação em outros fatos sociais.
Essa perspectiva analítica impõe a categoria
integridade social como uma das importantes
contribuições desta pesquisa (DIAS; ROCHA;
MARINHO, 2017).
Assim, aprendizagem é uma construção. Pensar é o resultado dessa construção,
da ação sobre o objeto, de sua mudança,
tendo como ponto principal o próprio indivíduo, o educando sujeito ativo em processo
permanente de construção. Esse conceito de
aprendizagem ocorre em enfoque profundo
em processo em que há forte intenção de
aprender; forte interação com o conteúdo;
relação de novas ideias com o conhecimento anterior; relação de conceitos com a experiência cotidiana; relação de dados com
conclusões; exame da lógica dos argumentos
(BERALDO; SOARES, 2015).

Para Vygotsky, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários
processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer.
O que nos ajuda a compreender o ensino
enquanto processo de mediação que possibilita o desenvolvimento de funções psíquicas
superiores (SILVA; FELICIO, 2018).
Considerando a aprendizagem dessa
forma, Beraldo e Soares (2015) ressaltam
que o ensino pode ser definido como ajuda
ajustada, a partir das características cognitivas e emocionais do estudante, ao aprendizado intelectual, técnico, do saber fazer, de
si mesmo, do outro e do conviver estética,
política e eticamente.
Partindo dessa visão, aprender é um
processo no qual os indivíduos, a partir da
mediação, acessam os conhecimentos construídos socialmente e internalizam esses conhecimentos. Deste modo, ensinar é uma
ação intencional para a qual são necessários
saberes específicos que fundamentam e sustentam a atividade profissional docente (SILVA; FELICIO, 2018).
A teoria do processamento de informações fornece a ferramenta mais poderosa
para caracterizar o sistema cognitivo do cérebro humano contemporâneo. A capacidade
de armazenamento temporário na memória
de curto prazo relacionada com a operação
de controle é composta pela memória operacional, que corresponde à memória de acesso aleatório do computador digital, e constitui
o principal local de processamento e aprendizagem (HAASE; JULIO-COSTA; SILVA, 2015).
Assim, alude-se muito à capacidade do
professor ser capaz de renovar e inovar as
suas práticas, de ser criativo. Contudo, não
são feitas referências a atitudes de reflexão
e análise que seriam fundamentais para o
questionamento dessas práticas, ainda que
se peça que o professor deva inovar na forma
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de ensino, deve ser criativo e inovador e estar disposto a inovar e a experimentar novos
métodos, ferramentas, etc (SILVA; FELICIO,
2018).
A aprendizagem de longo prazo depende da interpretação e codificação das informações na memória de curto prazo. A memória
de trabalho corresponde a todos os processos mentais nos quais podemos introspectar
e entrar nos chamados momentos mentais
imediatos e conscientemente (HAASE; JULIO-COSTA; SILVA, 2015).
Deste modo, poder-se-á expectar que
essas competências seriam um dado fundamental nos saberes docentes, uma vez que
se pretende a promoção de um ensino que
permita o desenvolvimento de uma aprendizagem reflexiva e crítica. O professor deve fazer
com o indivíduo seja mais reflexivo/crítico e
tentar ‘provocar’ os alunos, ou seja, tentar fazer com que os alunos aprendam de forma
mais crítica (SILVA; FELICIO, 2018).
Para Beraldo e Soares (2015), a aprendizagem, nessa ótica, consiste na interpretação da realidade pelo sujeito a partir de suas
estruturas mentais, as quais são reconstruídas
através de sua ação sobre os objetos. Dessa forma, a aprendizagem é um processo de
interpretação da realidade, em construção e
reconstrução.
Assim, um primeiro elemento de relevo
para pensar uma formação inicial de professores seria a sua organização em função de
pressupostos educativos bem definidos e que
isso reverta para uma ligação forte entre o conhecimento escolar desejado e as competências a adquirir pelos estudantes, candidatos a
professores (SILVA; FELICIO, 2018).
Orienta-nos, neste sentido, como um
dos princípios da formação inicial de professores, um isomorfismo entre a formação recebida pelo professor e o tipo de educação
que posteriormente lhe é solicitado que de-

senvolva. Assume-se aqui a congruência entre os referenciais formativos dos estudantes
candidatos a professores e os referenciais da
aprendizagem escolar dos alunos da escolaridade básica (PARISOTTO, RINALDI, 2016).
Pretende-se formar um professor investigador, reflexivo, colaborador, aberto à inovação e participante ativo e crítico em diferentes
contextos educativos: sala de aula, escola,
comunidade envolvente e comunidade alargada, defendendo-se a coerência entre estas
competências e aquelas que se pretende que
os alunos adquiram no currículo escolar, o
que nos sugere uma escola, comunidade de
vida e de aprendizagem, onde professores,
alunos e outros parceiros sociais, partilham o
conhecimento e a experiência de forma crítica, reflexiva e reconstrutiva (SILVA; FELICIO,
2018).
Neste caso, a formação inicial de professores em serviço deve ser entendida como
uma atividade que permite a superação de
necessidades a partir da atribuição de conhecimentos necessários e suficientes, visando o
desenvolvimento profissional dos professores
e a melhoria da prática docente. Ao mesmo
tempo, esse tipo de formação possibilita a
reconstrução da própria identidade docente,
pois ela é construída e reconstruída no movimento das relações sociais, e as relações
sociais são determinadas no contexto histórico-social (DIAS; ROCHA; MARINHO, 2017).
Enfatiza-se, assim, para lá dos conteúdos científicos, a importância do método,
pois na formação dos professores é muito
importante a congruência entre conhecimento
didático do conteúdo e o conhecimento pedagógico transmitido, e a forma como esse
conhecimento se transmite (PARISOTTO, RINALDI, 2016).
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
ESCOLAR
Silva Filho e Ludke (2017) consideram
que a aprendizagem, através de uma avaliação construtiva, pressupõe a necessidade
de transformar significado que é, geralmente, atribuído ao ato de avaliar. Implica mudar
o conceito de avaliação, como a verificação
de erros e acertos, seleção ou exame puramente classificatório, para outra concepção
avaliativa, como reflexão contínua, cumulativa
e integrada, de caráter formativo, como exercício de pensar sobre o pensar, de alunos e
professores, a respeito de suas próprias construções e desenvolvimento.
Assim, a avaliação da aprendizagem é
um componente do ato pedagógico de acompanhamento que, exige um projeto que tenha
como meta subsidiar de forma construtiva e
eficiente o educando no seu autodesenvolvimento. Ao se posicionar em favor da formação do educando como sujeito, enfatiza
a necessidade de que o docente mediador
faça previamente a escolha e tenha a posse
das finalidades filosóficas, políticas e pedagógicas que darão rumo à sua ação avaliativa
(BERALDO; SOARES, 2015).
No pensamento de Silva et al., (2016) o
processo de mudança da prática educacional
envolve três aspectos a serem observados
pelos professores: a dificuldade de alterar a
prática, o papel da reflexão e a perspectiva
de construção de uma práxis transformadora, destacando a questão da participação do
professor como sujeito.
A ideia de que a avaliação formativa é
toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e
a se desenvolver, ou melhor, que participa da
regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo. Nesse processo de regulação da aprendizagem, o
professor deve reconhecer a diversidade dos
aprendizes, partir dos conhecimentos reais,

apostar na autorregulação. Apontando para a
necessidade de o professor saber como incorporar a ajuda ao estudante em seu processo
de construção de pensamento, de escrever
com autoria (BERALDO; SOARES, 2015).
A função somativa tem como objetivo
determinar o grau de domínio do aluno em
uma área de aprendizagem, o que permite
outorgar uma qualificação que, por sua vez,
pode ser utilizada como um sinal de credibilidade da aprendizagem realizada. Pode
ser chamada também de função acreditativa.
Também tem o propósito de classificar os alunos ao final de um período de aprendizagem,
de acordo com os níveis de aproveitamento
(SILVA et al., 2016).
A descoberta do erro, que aparece na
aprendizagem e na prática pedagógica, pode
vir a mudar o verdadeiro significado que, frequentemente, se dá à avaliação, medida de
acertos e erros, pelo exercício contínuo da
reflexão/relação dialógica, entre avaliador e
avaliado, com uma postura de receber, para
se compreender as formas e trajetórias alternativas, buscadas no desenvolvimento do
processo de construção do conhecimento,
contribuindo significativamente, para a idealização de uma cultura da avaliação. Reside
aí sua virtude: a possibilidade do resgate da
premissa básica da avaliação, o questionamento, tornando-se, assim, ferramenta útil e
valiosa para o crescimento (SILVA FILHO; LUDKE, 2017).
Por sua vez, um professor que deseja
ser um profissional competente, responsável
e seguro de sua prática docente, que orienta
as atividades de aprendizagem dos alunos
colaborando com eles na construção/reconstrução do conhecimento, tenderá a encarar a
avaliação como um processo orientador e interativo, como uma forma de diagnóstico dos
avanços e dificuldades dos alunos e como
indicador para o replanejamento de seu trabalho docente (SILVA et al., 2016).
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A metacognição vem a ser um processo
consciente do estudante de autoavaliação e
autorregulação da sua trajetória de cognição
e aprendizagem. Em outros termos, o sujeito
além de aprender sobre determinado fenômeno, deve ser capaz de refletir sobre o seu
processo de aprender, processar informações
e resolver problemas (BERALDO; SOARES,
2015).
O ato de avaliar por sua constituição,
não se destina a um julgamento definitivo sobre alguma coisa ou situação. A avaliação
se destina ao diagnóstico, de diagnosticar
quais são as dificuldades do educando. Onde
o mais importante não é discutir nota, conceitos, mas garantir de todas as maneiras o
compromisso da aprendizagem adequada ao
aluno (SILVA et al., 2016).
É preciso assinalar que alguns elementos das situações propostas pelo ensino acabam por conduzir o estudante a uma direção
distinta do que poderia fazer em situações
mais prototípicas. A rapidez da assimilação
depende fortemente das características das
situações analisadas, que podem ser mais
ou menos transparentes devido à presença
de distratores a elas associados (AGUIAR JR,
2016).

O CONSTRUTIVISMO E A EVOLUÇÃO NO
PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO
Afirmar a complexidade intrínseca da
aprendizagem humana, entendendo por complexidade fenômenos históricos, irreversíveis,
imprevisíveis e indeterminados.
Os sujeitos da aprendizagem, os estudantes nos bancos escolares, tal como a
cidade e a célula, são sistemas que vivem
de sua abertura, alimentam-se do fluxo de
energia e matéria que lhes vêm do mundo
exterior separados de seu meio, morrem rapidamente, pois são parte integrante do mundo que as nutre, constituem uma espécie de
encarnação, local e singular, dos fluxos que

elas não cessam de transformar. É no seio
dessas estruturas dissipativas, nome que traduz a associação entre a ideia de ordem e
a de desperdício que devemos localizar as
aprendizagens escolares (AGUIAR JR, 2016).
De qualquer forma, todos os autores
construtivistas acreditam nesse ideal russo.
O construtivismo também representa uma resposta ao ensino tradicional baseado na autoridade e na memória. O objetivo é estimular
métodos de desenvolvimento que tornem o
aprendizado mais atraente para crianças e jovens, mais próximo de seu histórico de vida
e mais interessante (HAASE; JULIO-COSTA;
SILVA, 2015),
A perspectiva construtivista/interacionista entende que a aprendizagem acontece
quando o estudante age sobre conteúdos
específicos e tem suas próprias estruturas
construídas em relação ativa com o objeto
do conhecimento. Relação essa que produz
mudanças no sujeito e no objeto (BERALDO;
SOARES, 2015).
Em geral, construtivistas e educadores
gostam da teoria das inteligências múltiplas
de Gardner, o que vai contra a pesquisa psicométrica em psicologia. De acordo com
Gardner, quase tudo representa alguma forma de inteligência, desde habilidades internas e interpessoais até habilidades musicais
e esportivas. Algumas pessoas podem ter talentos fracos em uma área, mas certamente
podem desenvolver seus talentos em outras
áreas. A teoria psicométrica da inteligência é
muito mais complicada (HAASE; JULIO-COSTA; SILVA, 2015).
O erro construtivo supõe a consciência
interindividual do sujeito sobre determinado
conhecimento. Este conhecimento traz questões cognitivas associadas às influências culturais (familiares, regionais, entre outras) que
permeiam o aprendizado. Para acontecer a
superação do erro é necessário que o professor (neste caso) interfira de modo que o
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aluno se desacomode, construindo um novo
conhecimento ou aprimorando aquele já existente (SILVA FILHO; LUDKE, 2017).
A natureza do conhecimento, numa
perspectiva ocidental tradicional, que ainda
marca os sistemas educativos contemporâneos, é objetivista e entende o conhecimento
como sendo composto por verdades a que os
seres humanos têm acesso. A alternativa que
se tem demarcado na educação é conhecida
por construtivismo. Ao invés de considerar o
conhecimento como adquirido, estabelecido
e transmissível, a perspectiva construtivista
defende que o conhecimento é algo pessoal
e que o significado é construído pela pessoa
em função da experiência (SILVA; FELICIO,
2018).
O método da pedagogia é um privilégio, que privilegia o papel ativo dos alunos na
aprendizagem ou na construção do conhecimento, conforme descrito nos “pedagoguês
castiço”. O indivíduo é considerado todo poderoso, possuindo infinita criatividade e recursos para aprender quaisquer fatos, conceitos
ou habilidades (HAASE; JULIO-COSTA; SILVA, 2015),
Entende-se o conhecimento como ato
de interpretação de um sujeito que, diante
de uma novidade, aciona esquemas de assimilação e os modifica por acomodação
às situações que lhe parecem perturbadoras. Nesse processo ativo de assimilações
e acomodações, ou seja, de integrações e
diferenciações, o sujeito acaba por engendrar
“equilibrações majorantes”, isso é, restaurar
o equilíbrio num patamar que enriquece suas
possibilidades de compreensão, bem como
a extensão do campo de aplicação de suas
teorias. O processo de construção é assim
um processo de reestruturação no qual todo
conhecimento novo é gerado a partir de outros prévios (AGUIAR JR, 2016).

A reconceitualização do erro no processo de aprender importa também em discernir
o erro construtivo do erro sistemático. O primeiro é aquele que surge durante o processo de redescoberta e reinvenção do conhecimento, e que o sujeito abandona, ao alcançar
um nível de elaboração mental superior. Já o
erro sistemático é aquele que resiste, apesar
das evidências que comprovam sua inadequação, limitando ou mesmo, impedindo as
possibilidades de aprendizagem (SILVA FILHO; LUDKE, 2017).
É inegável a preocupação dos teóricos
construtivistas com a epistemologia, que se
baseia na metáfora dos aprendizes como
epistemólogos. O construtivismo assume que
o manejo dos problemas pelas crianças é semelhante ao de pesquisadores e profissionais
adultos, e constitui uma importante janela de
pesquisa epistemológica da construção do
conhecimento (HAASE; JULIO-COSTA; SILVA,
2015),
Assim, os fatores sociais e individuais
do conhecimento devem ser considerados
como elementos complementares e irredutíveis na aprendizagem escolar: de um lado
construir conhecimentos refere-se a um esforço pessoal e insubstituível de estruturação
progressiva do real, em que o sujeito é ativo e
criativo; de outro, trata-se de uma construção
mediada, apoiada e suportada pelas interações com os outros, acerca de objetos que
fazem parte de nossa herança cultural, mas
que é continuamente transformada a cada
nova interpretação (AGUIAR JR, 2016).
O construtivismo favorece a aprendizagem colaborativa em vez do ensino informal.
No ensino formal, a maior parte da intenção é
do professor para o aluno. Na aprendizagem
colaborativa, a intenção é bidirecional, de um
colaborador para outro colaborador (HAASE;
JULIO-COSTA; SILVA, 2015).
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A educação em ciências pretende assim tornar pessoais os significados culturais
desenvolvidos pelas comunidades científicas
ao longo da história humana, de maneira que
a ciência, enquanto atividade especializada
possa ser apreciada, criticada e compreendida por todos (AGUIAR JR, 2016).
Os requisitos cognitivos do ensino formal para os alunos são menores do que a
aprendizagem colaborativa. A análise mostra
que os alunos que têm dificuldades em certas
áreas da função cognitiva ou social devem
ser cautelosos ao estipular a aprendizagem
colaborativa. A necessidade de aprendizagem colaborativa supera sua capacidade de
resposta, o que favorece a construção social
das deficiências e a serialização temporal do
estresse e do fracasso escolar (HAASE; JULIO-COSTA; SILVA, 2015).
Desta forma, o papel do professor na
perspectiva do erro construtivo e da intervenção construtiva é fundamental no sentido de
respeitar e valorizar os conhecimentos que o
aluno traz para, partindo destes, desencadear
reflexões para que o educando possa evoluir
e construir novas hipóteses para a solução
de um problema. Além disso, valorizando o
conhecimento do aluno e partindo das hipóteses e das dificuldades encontradas por ele, o
professor poderá planejar a ação pedagógica
no sentido de intervir neste processo como
mediador do conhecimento atual e do novo
conhecimento que o aluno poderá construir
(SILVA FILHO; LUDKE, 2017).

ele mesmo) pode ser mais fecundo do que
um acerto imediato, porque a comparação
de uma hipótese falsa e suas consequências
fornece novos conhecimentos e a comparação entre dois erros dá novas ideias (SILVA
FILHO; LUDKE, 2017).
Sendo a aprendizagem "dinâmica reconstrutiva" que ocorre de dentro para fora,
não é a realidade externa que, simplesmente,
se impõe ao sujeito, mas é ele que, no processo de aprendizagem, a capta, de modo
construtivo, interpretativo ou hermenêutico.
Nesse processo, o aluno, construtor do seu
próprio conhecimento, não pode permanecer,
no contexto educativo, escutando, copiando
e devolvendo, de modo reprodutivo, na prova
(SILVA FILHO; LUDKE, 2017).
Codificar e terminar na memória de curto prazo é um processo trabalhoso, requer
recursos dedicados e está sujeito a erros. A
característica mais importante da memória de
trabalho são suas limitações em termos de
duração e capacidade de armazenamento e
processamento. Após um período de tempo,
as informações desapareceram e o aprendizado foi prejudicado. Da mesma forma, quando
a memória de trabalho está sobrecarregada,
a eficiência do aprendizado também diminui
(HAASE; JULIO-COSTA; SILVA, 2015).

A abordagem construtivista, a partir da
obra de Piaget, tem outra visão do erro. Vários autores que seguem essa tendência têm
apontado os defeitos das outras abordagens.
Há uma crítica aos que buscam apenas eliminar os erros, sem oferecer opções para a
sua aprendizagem. O importante papel dos
erros na construção do conhecimento, na
perspectiva construtivista, e citam uma frase do próprio Piaget: um erro corrigido (por
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O construtivismo baseia-se no nível de conhecimento e no prestígio da capacidade
cognitiva do aprendiz, por isso reconfigura o papel e redefine a posição dos participantes no
processo de ensino. No entanto, valoriza a liberdade e promove a democracia cognitiva. O
construtivismo não torna os professores ou as instituições de ensino irresponsáveis. Esses
documentos não são extintos, apenas revisados e revisados.
O nível de comando do professor no processo de ensino permanece o mesmo, mas a
dosagem não produzirá muita dependência, não prejudicará a capacidade de autodeterminação do aluno ou violará sua dignidade. O "pensamento construtivista" não passou no aprendizado, mas o considerou um depósito de informações ou um arquivo de tendências inatas.
Esse conhecimento promove a importância de alavancar sua expertise e conhecimento prévio, e favorece a aprendizagem colaborativa, o que é essencial para a ressignificação
e contextualização do conteúdo. Novamente, isso não superestima o professor e desafia o
professor a repensar suas práticas de ensino e estratégias para promover a aprendizagem.
O conceito de construtivismo é mais amplo e se sobrepõe ao caráter puramente pedagógico, portanto, não prevê ou exclui caminhos, roteiros, métodos ou técnicas. A banalização
do construtivismo costuma estar associada a obstáculos à praticidade, ou apenas ruído em
sua interpretação.
Embora tenha sido amplamente discutido na literatura no desenvolvimento desta questão, o debate sobre a influência da ideologia construtivista ainda é incerto. No entanto, independentemente de as limitações e desafios da aplicação serem reconhecidos ou não, as
opiniões tendem a reconhecer o valor de ensino das estruturas interpretativas.
Por fim, há de se citar que por se tratar de um tema emergente, há escassez na literatura científica depois de aplicado os critérios de inclusão e exclusão, sendo, portanto, um fator
limitante para o estudo, mas que ainda sim foi possível responder a problematização e atingir
os objetivos propostos. Ainda sim, sugerem-se novos estudos com caráter interventivo a fim
de sistematizar novos dados e contribuir para a ciência como um todo.
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A INCLUSÃO ESCOLAR PARA ALUNOS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISMO
RESUMO: Este artigo busca refletir a respeito da inclusão escolar para alunos com Transtorno
do Espectro Autista. Quando os indivíduos com transtorno do espectro do autismo (TEA), seus
familiares e profissionais de educação pensam sobre o termo “inclusão” e seu significado, muitas
vezes surgem diferentes ideias, expectativas e preocupações. Para alguns, “inclusão” é sinônimo
de educação totalmente inclusiva ao lado de seus pares ao longo do dia; outros podem pensar
em “inclusão” como a participação de colegas em algumas atividades educacionais, mas não
em outras. O primeiro exemplo reflete a intenção do termo inclusão, enquanto o segundo exemplo
é mais apropriadamente considerado integração. Os pais frequentemente relatam emoções e
opiniões contraditórias sobre a inclusão, desejando que seus filhos e filhas sejam educados junto
com os colegas, mas muitas vezes temerosos de provocações, exclusão e intimidação.

Palavras-chave: Inclusão; Integração; Preocupações
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INTRODUÇÃO

E

mbora a maioria dos educadores concorde que não existe receita para ensinar qualquer
aluno individual ou grupo de alunos, certamente existem algumas diretrizes que podem
ser úteis para apoiar os alunos com determinados rótulos. Os alunos com autismo podem ter necessidades únicas de aprendizagem, habilidades sociais e comunicação, portanto, os
professores precisarão de estratégias para abordar cada uma dessas áreas,
Um muro demasiado alto e muito difícil de transpor. Um muro de palavras e silêncios, de gestos
e expressões, de sons e de cheiros, de imagens e de toques, de intenções e de códigos. Um muro
que dá para um mundo que eles não compreendem, mas no qual estão inseridos e do qual fogem,
sempre que possível, para o deles, o interior. Eles são crianças com autismo. Cada um vive o seu
mundo. Nós fazemos os possíveis para entrar no seu mundo, descobrir o que faz deles diferentes,
saber porque nascem assim, qual a melhor forma de lidar com eles o que muda ao longo dos anos,
enfim, entender como devemos deixá-los viver e crescer felizes (PIRES, 2003, apud FORTUNATO,
2006)
Frequentemente, os educadores que precisam de informações sobre um aluno estudam os
registros educacionais do indivíduo. Embora esses documentos sejam certamente uma fonte de
informação, raramente são a fonte de informação mais útil. Os professores que desejam saber mais
sobre um aluno com autismo devem pedir a esse aluno para fornecer informações.
Alguns alunos estarão bastante dispostos e capazes de compartilhar informações, enquanto
outros podem precisar de persuasão ou apoio de membros da família. Os professores podem pedir
essas informações de várias maneiras. Por exemplo, eles podem pedir ao aluno para fazer uma breve
pesquisa ou sentar-se para uma entrevista informal.
Em algumas salas de aula, um punhado de alunos domina as conversas em pequenos grupos
e as discussões com toda a classe. Embora seja importante que esses alunos verbais e extrovertidos
tenham voz na sala de aula, é igualmente importante que outros alunos - incluindo alunos tímidos e
quietos, alunos que usam o inglês como segunda língua e alunos com deficiência - tenham oportunidades de compartilhar e desafiar ideias, fazer e responder perguntas e trocar ideias. Para garantir
que todos os alunos tenham oportunidades de se comunicar, os professores precisam criar estruturas
e atividades que permitam a interação.
Às vezes, os alunos não têm sucesso porque se sentem desconfortáveis ou se sentem inseguros ou até com medo em seu ambiente educacional. Fornecer um ambiente de aprendizagem
apropriado pode ser tão importante para o sucesso de um aluno quanto qualquer estratégia de
ensino ou ferramenta educacional. Os alunos com autismo estarão mais preparados para aprender
em locais onde possam relaxar e se sentir seguros.
Para que os alunos aprendam comportamentos adequados, eles precisam estar em um ambiente inclusivo para ver e ouvir como seus colegas falam e agem. Se os alunos quiserem aprender
habilidades sociais, eles precisarão estar em um espaço onde possam ouvir e aprender com outras
pessoas que estão socializando. Se os alunos precisarem de suporte especializado para ter sucesso
acadêmico, os professores precisam ver o aluno funcionando na sala de aula inclusiva para saber
que tipos de suporte serão necessários. Se é verdade que aprendemos fazendo, então a melhor
maneira de aprender a apoiar alunos com autismo em escolas inclusivas é incluí-los.
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O AUTISMO NA ESCOLA
O transtorno do espectro do autismo
(TEA) é uma deficiência de desenvolvimento que afeta a forma como as pessoas respondem ao ambiente em termos comportamentais, sociais e comunicativos. Uma vez
que existe uma ampla variedade de maneiras
pelas quais esse transtorno se manifesta, às
pessoas em diferentes partes desse espectro
têm diferentes pontos fortes e fracos.
Mello (2007, p. 16) descreve o autismo
como:
um distúrbio do desenvolvimento que se
caracteriza por alterações presentes desde idade muito precoce, tipicamente antes dos três anos de idade, com impacto
múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano como as áreas de
comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação (MELLO,
2007, p. 16).

Os alunos com alguma deficiência ou
transtorno têm um bom desempenho quando
participam de atividades rotineiras e repetitivas. Porém, se essa rotina se desviar, esses
alunos podem ter problemas de adaptação,
o que pode levar a problemas comportamentais, acadêmicos ou de humor. Na verdade,
mesmo sendo confrontado com a possibilidade de mudança pode ser um indutor de
ansiedade para essas crianças.
Crianças com autismo podem ter problemas de concentração durante as aulas,
o que pode fazer com que não consigam
lembrar o que foi ensinado durante as aulas.
Além disso, essa tendência torna difícil para
esses alunos se concentrarem nas tarefas e
no estudo para as provas,
As escolas com propostas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas
dificuldades de seus alunos, acomodando
os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de
qualidade para todos mediante currículos apropriados, modificações organiza-

cionais, estratégias de ensino, recursos
e parcerias com as comunidades. A inclusão exige da escola novos posicionamentos que implicam num esforço de atualização e reestruturação das condições
atuais, para que o ensino se modernize
e para que os professores se aperfeiçoem, adequando as ações pedagógicas à
diversidade dos aprendizes (VELTRONE;
MENDES, 2007, p. 2).

Crianças com autismo não podem simplesmente ser jogadas em uma sala de aula
tradicional sem nenhuma acomodação, se
não puderem se beneficiar com a instrução.
Para enfrentar corretamente o autismo
em sala de aula e conseguir uma boa inclusão do aluno com TEA na dinâmica das aulas, é necessário que o professor respeite,
valorize e compreenda as necessidades desses alunos; envolver-se no trabalho da equipa
de especialistas e ser flexível no seu trabalho
pedagógico, com o único propósito de cobrir
todas as necessidades do aluno:
Pensar numa proposta curricular vai além
dos conteúdos. Ou são os conteúdos
mais importantes do processo educativo?
Ao educador faz-se necessário observar
a real necessidade do aprendente autista e como esse currículo vai ajudá-lo no
seu desenvolvimento cognitivo (CHAVES;
ABREU, 2014, p. 6).

Não se deve esquecer que a presença
da criança autista também contribui para o
enriquecimento social, pessoal e emocional
dos demais membros da comunidade.
Sem dúvida, o autismo na sala de aula
comum representa um desafio para o professor; mas não devemos esquecer que a presença da criança autista também contribui
para o enriquecimento social, pessoal e emocional dos demais membros da comunidade
educacional.
Saber como tratar esse transtorno e
incorporar atividades que possibilitem a inclusão educacional e social do aluno autista
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requer formação e habilidades específicas
para responder de forma eficaz às demandas
dos alunos com necessidades educacionais
especiais,
Para que a escola possa promover a inclusão do autista é necessário que os
profissionais que nela atuam tenham
uma formação especializada, que lhes
permita conhecer as características e as
possibilidades de atuação destas crianças. Tal conhecimento deveria ser efetivado no processo de formação desses
profissionais, sobretudo dos professores
que atuam no ensino fundamental (SILVA;
BROTHERHOOD, 2009, p. 3).

Para conseguir a participação e interação dos alunos com TEA temos que respeitar
seus padrões de comportamento em relação
ao tempo, ritmos e hábitos , pois, como mencionamos anteriormente, eles tendem a ser
muito metódicos em como e em que ordem
fazem as coisas.
O fato de respeitar essa forma de fazer pode facilitar sua abordagem e interação.
Abordagem atualmente mais acessível graças
às tecnologias e à integração de sistemas de
comunicação aumentativa e alternativa nas
mesmas.
Assim, como podemos observar, mais
uma vez os jogos e as tecnologias tornam
mais efetiva a escola e a inclusão social das
crianças com transtorno do espectro do autismo, aliadas à adaptabilidade e adaptação
curricular às necessidades de cada aluno.
A inclusão educacional deve ser entendida como o equilíbrio entre a aprendizagem
de qualidade e o desempenho escolar, condizente com as capacidades do aluno, garantindo uma aprendizagem significativa para
todos. Nesse sentido, é relevante conhecer os
problemas pelos quais passam as crianças
com TEA, bem como as intervenções de saúde que enfrentam essas dificuldades e melhoram seu desempenho para a correta fixação
da aprendizagem na escola.

Embora um aspecto que tenha impacto
significativo na evolução das crianças com
TEA seja o diagnóstico e o tratamento precoces, o reconhecimento das características
dessas crianças fora do ambiente clínico ainda é tardio, situação que dificulta o aproveitamento das possibilidades de intervenção
oferecidas pela neuroplasticidade na os primeiros anos de desenvolvimento.
Pesquisas realizadas determinaram que
crianças e adultos com TEA constituem um
grupo diversificado, cujas necessidades variam ao longo da vida em termos de avaliação
e intervenção; Nesse sentido, é necessária
uma avaliação criteriosa para determinar os
serviços mais adequados de forma individualizada.
Por isso, a intervenção precoce, levando
em consideração as características individualizadas de cada criança com TEA e de sua
família, antes de a criança frequentar a escola
é essencial para desenvolver habilidades que
facilitem um melhor desempenho no ambiente
escolar e possibilitem sua inclusão.
O autismo envolve diversas áreas do
desenvolvimento e é importante que uma
equipe multiprofissional participe de sua detecção e intervenção precoce, e dessa forma,
favorecendo o apoio psicológico aos pais e
a integração da criança na escola e no seu
ambiente. O desenvolvimento de estratégias
para facilitar o desempenho de crianças com
TEA exige a participação precoce de diversos
profissionais e o estabelecimento de uma cultura de diálogo contínuo, constante e fluido
entre eles.
Nos últimos anos, tem havido um aumento nos casos de crianças com TEA nas
quais são solicitadas terapias especializadas
em integração sensorial com o objetivo de
melhorar o processamento sensorial para
construir respostas adaptativas que conduzam à organização do comportamento.
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Da mesma forma, em crianças com
dificuldades de aprendizagem e problemas
de processamento de integração sensorial, a
colaboração entre o terapeuta e a equipe educacional surge como uma abordagem eficaz,
além do papel dos pais na coordenação de
programas de saúde e educação que funcionem bem para a criança. O trabalho conjunto
entre profissionais de saúde, educadores e
pais contribuirá para a inclusão progressiva
de crianças com TEA na sala de aula.
Por tudo isso, a inclusão efetiva da
criança com TEA no ambiente escolar e o
sucesso do seu desempenho são precedidos
por um conceito abrangente que implica a
detecção e intervenção precoces e a abordagem incontornável da equipe multiprofissional
e dos cuidadores.

O LÚDICO, AS ATIVIDADES FÍSICAS
E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO DO AUTISMO
O desenvolvimento motor pode ser
apresentado por meio de fases e estágios. O
movimento pode ser agrupado em três categorias: movimentos estabilizadores, no qual é
necessário certo grau de equilíbrio, movimentos locomotores, aos quais ocorrem mudanças de direção e movimentos manipulativos,
estando relacionados a coordenação motora
global e coordenação motora fina. A partir
de então, como afirmam Gallahue e Ozmun
(2003, p. 67 -68), as quatro fases do desenvolvimento e seus estágios são:
a) Fase motora reflexiva: primeiros movimentos do feto, são involuntários e controlados subcorticalmente. Os reflexos
primitivos são considerados mecanismos
de sobrevivência primitivos e envolvem
tarefas como sugar e cheirar. Os reflexos posturais são a segunda forma de
movimentos involuntários como o reflexo
de piscar e de se arrastar. Essa fase se
divide em estágio de codificação de informações, que serve para o bebê juntar

informações, buscar alimento e encontrar
proteção durante o movimento e em estágio de decodificação de informações,
onde ocorre a atividade motora voluntária
dos movimentos esqueletais.
b) Fase de movimentos rudimentares: primeiras formas de movimentos voluntários
como controle de cabeça e tronco, agarrar e soltar, engatinhar e andar. É dividido
em estágio de inibição de reflexos, onde
os movimentos ainda são descontrolados
e estágio pré-controle, onde a criança
aprende a se equilibrar, manipular objetos
e locomover-se com certo controle.
c) Fase de movimentos fundamentais: a
criança quer experimentar e explorar suas
capacidades motoras através de movimentos como correr, pular, arremessar e
equilibrar-se com um pé só. Realização
de tarefas e fatores ambientais são muito
importantes nessa fase e vem acompanhados pela maturação. Essa fase se divide em estágio inicial, ocorrendo as primeiras tentativas de se atingir um objetivo;
estágio elementar onde há um maior controle e melhor coordenação rítmica; muitos indivíduos não passam desse estágio
em certos movimentos; e estágio maduro,
através do desempenho mecanicamente
eficiente, coordenado e controlado.
d) Fase de movimentos especializados:
movimento aplicado em atividades motoras complexas como pular corda, boa
performance em vários tipos de dança e
salto triplo. Essa fase se divide em estágio transitório, através da aplicação de
habilidades motoras fundamentais no desempenho de habilidades especializadas
no esporte; estágio de aplicação, onde
as principais atividades são a de refinar
e usar habilidades mais complexas em
jogos avançados e esportes; e estágio de
utilização permanente, onde o ápice de todos os estágios é caracterizado pelo uso
de todos os movimentos adquiridos pelo
indivíduo ao longo da vida (GALLAHUE;
OZMUN, 2003, p. 67- 68).
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Os transtornos do espectro do autismo
descrevem um grupo de condições de neurodesenvolvimento em que os indivíduos enfrentam desafios com envolvimento social e
brincadeiras apropriadas para a idade e não
conseguem desenvolver relacionamentos
com pares apropriados de acordo com seu
nível de desenvolvimento.
Embora os jovens sejam frequentemente recomendados a participar de atividades
de lazer, incluindo jogos, esportes, hobbies e
atividades sociais, crianças com TEA tendem
a passar tempo em brincadeiras passivas e
comportamentos desadaptativos e são menos propensas a participar espontaneamente em atividades de lazer organizadas, como
esportes,
Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam
anteriormente em conceitos gerais com
os quais brinca. [...] É no ato de brincar
que a criança estabelece os diferentes
vínculos entre as características do papel
assumido, suas competências, e as relações que possuem com outros papéis,
tomando consciência disto e generalizando para outras situações (BRASIL, 1998,
v. 1, p. 27-28).

Deficiências sociais e comportamentais
em ASD podem limitar a oportunidade das
crianças de participar de atividades físicas e
programas de recreação que eventualmente
terminam com sua inatividade. A inatividade
física predispõe as crianças com TEA a várias condições comórbidas, como sobrepeso
e obesidade.
De fato, embora as crianças com TEA
recebam serviços de reabilitação desde cedo
para melhorar o desempenho diário e a melhoria da vida ativa, a AF e os aspectos de
lazer da qualidade de vida (QV) são subestimados em crianças com TEA e suas famílias.
Para atender às necessidades das crianças,
os pais e responsáveis têm que gastar muitos
recursos, ao mesmo tempo que é uma tarefa

difícil fazer um equilíbrio entre as necessidades das crianças e as da família ou responsáveis. Gomes (2004), afirma que:
Expressão humana de significados da/na
cultura referenciada no brincar consigo,
com o outro e com o contexto. Por essa
razão, o lúdico reflete as tradições, os
valores, os costumes e as contradições
presentes em nossa sociedade. Assim, é
construído culturalmente e cercado por
vários fatores: normas políticas e sociais,
princípios morais, regras educacionais,
condições concretas de existência. Como
expressão de significados que têm o brincar como referência, o lúdico representa
uma oportunidade de (re) organizar a vivência e (re) elaborar valores, os quais se
comprometem com determinado projeto
de sociedade (p. 145-146).

A atividade física desempenha um papel vital em influenciar a vida das pessoas
em muitos aspectos, e isso é especialmente
importante para as crianças porque pode ajudá-las a melhorar não apenas sua condição
física, mas também sua autoestima, habilidade social e comportamento e estabelecer um
estilo de vida positivo para sua vida futura.
Muitos estudos relataram a importância e os benefícios do exercício e da atividade física e o risco da inatividade física para
crianças, especialmente para crianças com
deficiência.
Crianças com TEA talvez estejam em
uma situação de maior risco por causa de
suas oportunidades limitadas de participar de
atividades físicas. Essas crianças têm menos
oportunidades de se envolver em atividades
físicas e brincar com seus colegas por causa
de suas deficiências nas interações sociais e
habilidades de comunicação,
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Ao permitir a manifestação do imaginário
infantil, por meio de objetos simbólicos
dispostos intencionalmente, à função pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança. Neste sentido, qualquer
jogo empregado na escola, desde que
respeite a natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode receber
também a denominação geral de jogo
educativo (KISHIMOTO, 2005, p.83).

Crianças com TEA também tendem a
ser acostumadas a atividades passivas (p.
Ex., Brincadeiras isoladas, brincadeiras paralelas e orientação) e costumam ser menos
ativas em comparação com seus colegas
durante seu tempo livre. Passando pelo estágio de desenvolvimento infantil típico, menos
oportunidades de se envolver em atividades
físicas têm maior probabilidade de influenciar
seus comportamentos.
A atividade física é um importante contribuinte para a saúde em populações com
deficiências de desenvolvimento, e os benefícios das atividades físicas para crianças com
TEA têm sido estudados.
No momento, pesquisadores e especialistas acreditam que certas intervenções
e tratamentos orientados para a atividade social podem ajudar crianças com TEA a mudar seus comportamentos e funcionar melhor
em seu ambiente normal. Com a crescente
conscientização do TEA em muitos países,
uma série de programas de intervenção foram concebidos, implementados e considerados eficazes em certos comportamentos
típicos de crianças com TEA (por exemplo,
intervenção de treinamento auditivo, terapia
com vitaminas, intervenção medicamentosa e
intervenção musical) (Centros para Controle
e Prevenção de Doenças, 2014). Às intervenções e tratamentos padronizados relacionados aos comportamentos de crianças com
TEA já produziram certos efeitos benéficos e
alcançaram um grau moderado de sucesso.

COMPORTAMENTOS DO TRANSTORNO
DO ESPECTRO DO AUTISMO
Além dos sintomas principais que definem o transtorno do espectro do autismo
(TEA), muitos indivíduos experimentam problemas de comportamento mais amplos em
um nível significativo o suficiente para que as
famílias busquem avaliação clínica e intervenção adicionais,
A interação entre o professor e seu aluno
é fundamental. No caso de crianças com
TEA nem sempre o professor vê atitudes
que demonstram uma ação de reciprocidade vinda de seu aluno [...] após a identificação de tal interesse, o professor organiza em seu contexto o ambiente para
a aprendizagem, as motivações precisam
ser trabalhadas por meio de conteúdos e
materiais diversos, valorizando toda ação
realizada por seu aluno, por meio da sua
mediação (ORRÚ, 2012, p.12).

O transtorno do espectro do autismo
(TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento heterogêneo caracterizado por déficits
sociais e padrões de comportamento repetitivos e restritos. Os sintomas centrais normalmente se manifestam como reciprocidade sócio emocional pobre, comunicação não
verbal anormal, dificuldade de desenvolver e
manter relacionamentos sociais, movimentos
repetitivos, fixações / interesses intensos e
sensibilidade sensorial atípica.
Além disso, uma proporção significativa
de indivíduos com TEA exibe uma gama mais
ampla de problemas de comportamento que
vão além dos sintomas básicos que definem
o transtorno. Por exemplo, existem pesquisas
que sugerem que muitos indivíduos com TEA
experimentam problemas de internalização e
externalização clinicamente significativos, incluindo ansiedade, depressão, somatização,
quebra de regras, agressão, automutilação,
desatenção, hiperatividade, impulsividade e
pensamento anormal,
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Queremos, sim, uma escola para todos,
com todos, mas uma escola que além
da presença física assegure e garanta a
aprendizagem e participação. A proposta
de educação inclusiva entendida como
uma inovação que garanta o direito à
educação de todos é, de fato, desafiante,
implica inúmeras ações para sua efetivação e abre algumas perspectivas à educação escolar, parafraseando Mantoan (s/d)
(CARVALHO, 2010, p. 61)

Como a comunicação social e a interação social ocorrem de muitas maneiras diferentes desde a infância até a idade adulta,
"déficits persistentes" nesta área podem incluir
qualquer um ou todos os seguintes: olhar atípico, falta de comunicação gestual, expressão
facial excessivamente neutra ou exagerada,
prejuízo em uso da linguagem para comunicação recíproca, problemas em iniciar interação social, compartilhar pensamentos ou
sentimentos ou responder a dicas sociais, ou
dificuldades em desenvolver, compreender e
manter relacionamentos com outras pessoas.
Alguns indivíduos com ASD evitam o
contato visual, raramente sorriem ou franzem
a testa e não gesticulam ou falam. Outros desenvolvem alguma fala produtiva e compreensão da linguagem, mas têm grande dificuldade em usar suas habilidades de linguagem
para interagir socialmente,
[...] a proximidade física com os colegas,
a dificuldade em aprender regras sociais, a
falta de compreensão de instruções verbais
ou a incapacidade em utilizar a linguagem falada podem representar desafios para essa
população (GOMES; NUNES, 2014, p. 145).

"Padrões repetitivos restritos de comportamento, interesse e atividades" podem incluir
estereotipias motoras simples, como agitar as
mãos e os braços ou balançar para frente e
para trás, uso repetitivo de objetos, repetição
involuntária de vocalizações de outra pessoa,
resistência à mudança em rotinas ou rituais,
preocupação extrema com objetos ou eventos
específicos, ou rigidez de pensamento.

Esse critério pode ser atendido por hipersensibilidade ao som ou indiferença à dor,
calor ou frio. Alguns indivíduos com TEA são
fascinados por objetos que giram, imitam literalmente a fala dos outros, ficam agitados
quando a rotina da hora de dormir é alterada
e acham difícil ajustar suas próprias ações às
demandas de situações em mudança. Outros
ficam absortos no movimento da água corrente, no som de um aspirador de pó ou no som
e no movimento de uma descarga,
O ensino colaborativo ou coensino é um
dos modelos de prestação de serviço de
apoio no qual um professor comum e um
professor especializado dividem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar
o ensino dado a um grupo heterogêneo
de estudantes. Tal modelo emergiu como
alternativa aos modelos de sala de recursos, classes especiais ou escolas especiais, especificamente para responder às
demandas das práticas de inclusão escolar de estudantes do público-alvo da Educação Especial, pois uma vez que o aluno
deve ser inserido numa classe comum,
todos os recursos dos quais ele pode se
beneficiar têm que ir junto com ele para o
contexto de sala de aula, incluindo entre
eles o professor especializado (MENDES;
VILARONGA; ZERBATO, 2014, p. 45-46).

Não é de surpreender, portanto, que a
idade em que as crianças recebem um diagnóstico definitivo de TEA (raramente antes dos
dois anos e meio e frequentemente depois dos
três) também é amplamente variável. Isso não
apenas reflete o impacto da variação na forma da trajetória no diagnóstico, mas também
reflete o fato de que muitos comportamentos
relevantes para o diagnóstico (por exemplo, dificuldade de usar a linguagem para comunicação recíproca, problemas de compartilhamento de pensamentos ou sentimentos, rigidez de
pensamento) não podem ser observados até
as crianças são mais velhos. Isso levou a um
trabalho focado na identificação de marcadores na infância que podem prever corretamente
um diagnóstico posterior de TEA,
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A inclusão é possível, necessária e desejável. Para que dê certo, sem que se
criem núcleos de inclusão, ou exclusão
na inclusão, faz-se necessário que sejam
removidas todas as barreiras. Para tanto
precisamos conhecê-las. E a pesquisa é
estratégia indispensável na consecução
do objetivo de evoluirmos para uma escola para todos, com todos, por toda a
vida. Uma escola que ofereça respostas
educativas de boa qualidade, com a intenção de favorecer o desenvolvimento pleno
do cidadão, contido em cada aluno. Entendo que a metodologia do estudo de
caso pode nos auxiliar nesse propósito
(CARVALHO, 2010, p. 148).

Em segundo lugar, embora as características mentais e comportamentais atípicas
reflitam diretamente o desenvolvimento neural
atípico, isso não é de forma alguma uma relação unidirecional. Como as características
atípicas são expressas nas interações em desenvolvimento do indivíduo com um ambiente social e físico em constante mudança, é
provável que a experiência seja atípica; e tal
experiência, ao longo da vida, fornece uma
importante fonte de informações para o desenvolvimento neural contínuo.

Em suma, os autistas variam amplamente nas características relevantes para o
diagnóstico. Eles também variam em como e
quando no desenvolvimento dessas características surgem, o grau em que afetam as funções diárias, as áreas de função que afetam e
o resultado final do diagnóstico. Além disso,
enquanto o TEA é tipicamente considerado
uma condição vitalícia, um pequeno subgrupo de indivíduos não apenas eventualmente
perde seus sintomas específicos de autismo
e diagnóstico, mas se torna virtualmente indistinguível de crianças com desenvolvimento
típico em uma variedade de medidas de socialização, comunicação e linguagem.
Toda essa variabilidade não deve ser
surpreendente. Em primeiro lugar, é claro, dados os numerosos e complexos processos
(por exemplo, neurogênese, migração, regionalização, sinaptogênese, poda sináptica, mudanças na conectividade neural de curto e
longo alcance) envolvidos no desenvolvimento neural, é aparente que a atipicidade poderia, em princípio, surgem de várias maneiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O autismo pode apresentar muitos desafios para a vida diária de uma criança. Em particular, pode impactar o modo como eles se envolvem com o aprendizado na escola.
Um ambiente de sala de aula ruim para o autismo pode prejudicar enormemente as
crianças com a doença. Mais notavelmente, pode causar-lhes dificuldade em se envolver em
atividades de aprendizagem e lidar com a vida diária. Além do mais, esses problemas podem
ter um impacto duradouro sobre eles.
É por isso que, é crucial que o professor esteja ciente das implicações educacionais do
autismo e como adotar métodos eficazes de ensino do autismo. Ao integrar estilos adequados de aprendizagem do autismo e aliviar qualquer desconforto na sala de aula, o professor
permitirá que as crianças autistas participem da aprendizagem de forma mais confortável e
se preparem melhor para o futuro.
Ter uma criança com autismo na sala de aula pode ser um desafio, mas também extremamente gratificante se o professor souber como fornecer o suporte certo. Seja para ajudá-los
a manter sua rotina, lidar com a sobrecarga sensorial ou se envolver na aprendizagem de uma
forma que ressoe com eles, todas as suas intervenções os beneficiarão significativamente.
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A ESCOLA E A UTILIZAÇÃO DA MÚSICA
RESUMO: A música é uma das artes mais populares e difundidas entre a humanidade, pois para
apreciá-la não é necessário nenhum conhecimento teórico, basta apenas senti-la. Por isso ela
não poderia estar fora da educação. Neste artigo procurou-se observar a utilização da música em
sala de aula para uma aprendizagem de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
I de escolas da rede municipal, estadual e particular da zona Sul da cidade de São Paulo. O
objetivo foi verificar se a música pode ser considerada uma ferramenta eficaz na aprendizagem
significativa do aluno.E como resultados o apontamento do reconhecimento da importância da
música no desenvolvimento da criança, tanto cognitivo, quanto físico e emocionalmente. Isso
por parte dos autores do material consultado e dos professores colaboradores deste artigo. No
entanto, a música não é tão utilizada em sala de aula devido alguns fatores, tais como a falta de
apoio por parte da maioria das instituições de ensino, seja no fornecimento de material e espaços
adequados ou na preocupação de dispor de tempo no apertado currículo escolar, na falta de
formação do docente para a utilização desse rico recurso pedagógico. Encontra-se, portanto,
pouco uso dessa ferramenta, pois a música cativa, atrai e contagia pessoas de todas as faixas
etárias. Ser educador é um grande desafio, fazer uso da música em sua prática com renovação
e criatividade enfrentando esse desafio, transpondo essas e muitas outras barreiras que se
encontram no caminho deve ser o alvo do bom educador.

Palavras-chave: Música; Educação; Aprendizagem Significativa, Recurso Pedagógico.
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INTRODUÇÃO

A

música está presente em todas as áreas da vida, sendo assim, não poderia ficar
de fora de uma educação prática, contextualizada e significativa. Sabendo disso,
como é a utilização da música na aprendizagem de alunos da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental de escolas da rede pública municipais, estaduais e privadas da cidade de São Paulo ,a música pode ser utilizada na aprendizagem? Ela pode ser considerada
uma ferramenta eficaz?
O professor precisa buscar constantemente novas ferramentas que possam ajudá-lo em
sua prática docente. Essa arte desperta o interesse não só das crianças, mas em toda a humanidade no decorrer de toda a sua existência. Por apreciarmos e muito a música, tivemos a
curiosidade de saber como e porque ela pode auxiliar na aprendizagem significativa do aluno.
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LIGAÇÃO ENTRE O HOMEM E A ARTE
O homem, no decorrer de sua história,
sempre teve uma forte ligação com a arte,
pois, segundo Valdir Montanari (1988, p.6):
“ A arte tem servido ao ser humano para expressar seus sentimentos”. E a música é uma
das formas de arte mais utilizada, talvez por
ser a mais popular das artes, superando até
mesmo a escrita, segundo Montanari (1988).
Não se tem registros históricos pelos
quais se possa afirmar com exatidão desde
quando a música é usada pelo homem, mas
pode-se afirmar que ela sempre existiu na
natureza. Apesar da falta desses registros, a
história da música não sofreu prejuízos (MONTANARI, 1988).
Acredita-se que os sumérios, que viveram na Região Sul da Mesopotâmia e na
Ásia Central, sejam uma das civilizações mais
antigas, já cultivavam a música e produziam
instrumentos de cordas, de sopro e de percussão (MONTANARI, 1988)
Os hebreus, apesar de não deixarem
muitos objetos que documentam seu passado
musical, por serem nômades, também cultivavam e apreciavam a música, que era usada
para fins religiosos. E a maior fonte onde se
pode encontrar suas músicas é a Bíblia, sobretudo no Velho Testamento (MONTANARI,
1988). Há também informações de que a música era usada como terapia. Como exemplo,
Montanari (1988) cita o fato de Davi tocar
para acalmar os nervos de Saul.
Os egípcios também apreciavam a prática da música que era obrigatória nas cerimônias religiosas, nas festas e nas comemorações nacionais. Montanari destaca também
que “da observação de gravuras murais se
deduz que foram [os egípcios] os descobridores do mais natural dos instrumentos humanos: a mão (para bater palmas)” (MONTANARI, 1988, p. 11). Os chineses também eram
apreciadores da música. Valdir Montanari cita

que um antigo livro chinês explica a origem
da música da seguinte forma:
Na alegria, o homem pronuncia palavras.
Não bastando as palavras, ele as prolonga. Não bastando as palavras prolongadas, ele as modula. Não sendo suficientes as palavras moduladas, sem que o
homem perceba, as mãos fazem gestos
e os pés se agitam (MONTANARI, 1988,
p. 13).

Há muito, os chineses conservam um
forte compromisso entre música, poesia e
dança. E, por serem conservadores, seus
instrumentos musicais são, basicamente, os
mesmos até hoje. Pode-se citar, por exemplo,
na percussão, um pequeno tambor conhecido
por tan-tan ou ton-ton, o prato metálico (gong
ou gongo), o xilofone. Nos instrumentos de
sopro, encontra-se a flauta ( a mais conhecida
é a de bambu com sete orifícios). E, ainda, os
instrumentos de corda (MONTANARI, 1988)
Para Montanari (1988), os gregos ofereceram duas grandes contribuições históricas
para a música: um forte conteúdo místico e
um fundamento altamente racional. Os gregos
dizem que a palavra música significa a arte
das musas. Até mesmo a origem dos instrumentos era explicada pela mitologia grega.
A música estava presente em todas as manifestações do povo, desde as festas e cerimônias até os funerais e combates. Era também
considerada fundamental na educação dos
jovens. Pode-se também citar os romanos,
apesar de sua cultura musical vir toda da Grécia por conta da invasão romana em 146 a.C.
(MONTANARI,1988) .
Entre todos esses povos, pode-se perceber a forte e marcante presença da música
em todas as áreas do desenvolvimento do
homem.
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O APRENDIZADO MUSICAL E O
DESENVOLVIMENTO DO CÉREBRO
Os gregos valorizavam a educação integral do indivíduo, que seria educar o corpo
e o espírito. Na educação espartana se valorizava um aprendizado voltado para a formação militar, mas sem deixar de lado o estudo
da música, canto e dança coletiva (ARANHA,
2001) .
Já a educação ateniense valorizava a
formação física e intelectual. Procurava-se formar cidadãos que pudessem participar dos
destinos da cidade” (ARANHA, 2001, p. 51).
Aos sete anos, o menino era iniciado na
alfabetização e na educação física e musical.
O pedagogo (espécie de escravo encarregado de cuidar da educação dos filhos da aristocracia grega) levava a criança ao citarista
(professor de cítara). A educação musical era
profundamente valorizada, segundo Aranha:
“Qualquer jovem bem-educado aprende a tocar lira ou outros instrumentos como cítara
e flauta, cultivando o canto, sobretudo coral,
bem como a declamação de poesias geralmente acompanhada por instrumentos musicais (2001, p. 52).
Aranha ainda cita um trecho de Platão,
no qual a preocupação com a formação integral do indivíduo fica bem clara: “Eles [os
mestres de música] familiarizar as almas dos
meninos com o ritmo e a harmonia, de modo
que possam crescer em gentileza, em graça
e harmonia, e tornar-se úteis em palavras e
em ações” (2001, p. 52).
A música é uma das grandes belas artes, é um elemento importantíssimo no processo de alfabetização, quando usada adequadamente, com uma metodologia própria,
produz resultados surpreendentes, facilitando,
incentivando, fixando aprendizagens, socializando e abrindo novas perspectivas de vivências humanas (SANTA ROSA, 1990b).

No processo ensino-aprendizagem, a
utilização do método da “canção por audição” possibilita ao educador e ao educando,
um meio acessível de vivenciar experiências
significativas, possibilitando um aprender verdadeiro, de forma saudável, alegre, criativa e
participativa (SANTA ROSA, p. 1990b)
Alfabetizar, utilizando a música, ouvindo sons musicais, partindo do gosto e dos
conhecimentos dos educandos, cantando,
observando a poesia, o texto, as palavras,
explorando o significado, os sentimentos,
as emoções despertadas, levando à criação
de novas formas de expressão musical, realmente é algo de grande valia e inesquecível,
comprovando a importância de ser a música, além de grande arte, aspecto precioso
no processo educativo, no dia-a-dia da escola, nas comemorações, nos momentos significativos, socializando, vivenciando (SANTA
ROSA, 1990b)
Segundo Santa Rosa (1990b, p. 22) : “A
criança precisa ser sensibilizada para o mundo dos sons, pois é pelo órgão da audição
que ela possui o contato com os fenômenos
sonoros e com o som.” Algumas crianças
possuem mais sensibilidade do que outras
para o aprendizado através da música. Santa
Rosa afirma que: “Quanto maior for a sensibilidade da criança para o som, mais ela descobrirá as suas qualidades. Portanto, é muito
importante exercitá-la desde muito pequena,
pois esse treino irá desenvolver sua memória
e atenção” (1990b, p.5).
Quando bem trabalhada, a música desenvolve o raciocínio, criatividade e outros
dons e aptidões, por isso, deve-se aproveitar
esta tão rica atividade educacional dentro das
salas de aula (SANTA ROSA, 1990b).
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A música atua no corpo e desperta
emoções. Neste sentido, ela equilibra o metabolismo, interfere na receptividade sensorial
e minimiza os efeitos de fadiga ou leva à excitação do aluno (SANTA ROSA, 1990b).
A expressão musical desempenha importante papel na vida recreativa de toda a
criança ao mesmo tempo em que desenvolve
sua criatividade, promove a autodisciplina e
desperta a consciência rítmica e estética. A
música também cria um terreno favorável para
a imaginação quando desperta as faculdades
criadoras de cada um. Para Santa Rosa, “a
educação pela música proporciona uma educação profunda e total” (1990, b:21).
A criança aprende melhor interagindo
com o mundo. Segundo Santa Rosa: “Para
uma visão cognitivista, o conhecimento musical se inicia por meio da interação com o
ambiente, através de experiências concretas,
que aos poucos levam à abstração”(1990b,
p. 15).
As atividades musicais nas escolas devem partir do que as crianças já conhecem,
desta forma, se desenvolvem dentro das condições e possibilidades de trabalho de cada
professor (SANTA ROSA, 1990b, p.14).
A música não substitui o restante da
educação, ela tem como função atingir o ser
humano em sua totalidade, pois:
A educação tem como meta desenvolver
em cada indivíduo toda a perfeição de
que é capaz. Porém, sem a utilização da
música não é possível atingir esta meta,
pois nenhuma outra atividade consegue
levar o indivíduo a agir (SANTA ROSA,
1990b, p.17).

A música atinge a motricidade e a sensorialidade por meio do ritmo e do som, e
por meio da melodia, atinge a afetividade. A
linguagem musical, em muitas circunstâncias
bem planejadas, é uma forma de representação de vida da criança. Portanto, pode-se
dizer que ela contribui sistemática e significativamente com o processo integral do desenvolvimento do ser humano. (SANTA ROSA,
1990b).
As atividades musicais contribuem para
que o indivíduo aprenda a viver na sociedade, abrangendo aspectos comportamentais
como disciplina, respeito, gentileza e polidez,
tais como os relativos a datas comemorativas,
noções de higiene, manifestações folclóricas
e outros (SANTA ROSA, 1990a).
As atividades do ensino de música devem capacitar a criança para utilização da
linguagem musical. Santa Rosa cita que os
PCN’s trazem a seguinte proposta:
A criança é um ser sincrético, sua percepção de mundo é multidimensional e
simultânea. Aberta a todos os canais, a
criança pequena vive intensamente cada
descoberta, colocando-se por inteiro em
cada situação. Quando brinca [...] inventa
músicas (1990a, p.18).

Sabe-se que a afetividade é de suma
importância para uma aprendizagem eficaz
e a música tem o poder de agir no interior
do indivíduo, como comprova Howard [...] “a
música desperta sempre a curiosidade espiritual e as faculdades mais diversas ” (1984,
p.73). Ele também afirma que a “ música tem
o poder de encorajar não importa qual forma
de atividade” (1984, p. 114).
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Santa Rosa (1990b, p. 19) concorda
com Howard quando diz que “ a música é
uma linguagem expressiva e as canções são
veículos de emoções e sentimentos, e pode
fazer com que a criança reconheça nelas seu
próprio sentir”.

Arte-educadores americanos trouxeram
mudanças para a área no início da década
de 60. O foco passou do desenvolvimento
espontâneo para a contribuição específica da
arte para a educação do homem (BRASIL,
2000).

Educação musical pode também ter um
caráter interdisciplinar, ou seja, o professor
pode, através das atividades musicais levar
conhecimento de várias áreas para a sala de
aula, como afirma Santa Rosa:

Na década de 70, autores responsáveis
pelos rumos do ensino da arte nos Estados
Unidos afirmavam que [...]. O desenvolvimento artístico é resultado de formas complexas
de aprendizagem e, portanto, [é necessário]
propiciar essa aprendizagem por meio da instrução (BRASIL, 2000, p. 21).

O período preparatório à alfabetização beneficia-se da linguagem musical quando
as atividades propostas contribuem para
o desenvolvimento da coordenação visomotora, da imitação de sons e gestos [...]
(1990a, p. 21).

Muitos consideram que o ato de cantar é um simples passatempo, porém essa
atividade desperta uma série de qualidades
inatas importantes (SANTA ROSA, 1990b). A
presença da arte desde os primórdios da humanidade é algo indiscutível.
Os homens que faziam desenhos nas
cavernas tiveram que aprender isso de alguma forma e passar esse conhecimento para
alguém. Porém, em relação à educação escolar em artes, a história é relativamente recente. As transformações educacionais que
ocorreram no século 20 e a mudança do foco
da educação tradicional também ocorreram
no ensino de Arte (BRASIL, 2000).
Muitos autores de diferentes áreas da ciências humanas formularam princípios inovadores, reconhecendo a arte da criança como
[...]” manifestação espontânea e auto- expressiva”, ou seja, o aprendizado é centrado no
desenvolvimento do aluno (BRASIL, 2000, p.
20)

Em todas as partes do mundo, educadores se perguntam o que é conhecer arte,
qual a sua função na sociedade, qual sua
contribuição para o ser humano. E a partir
dessas perguntas foi estabelecido um quadro
de referências conceituais dentro do currículo
escolar. A educação brasileira tem sofrido influência dessas tendências ao longo de sua
história (BRASIL, 2000).
O histórico do ensino de arte no Brasil
traz consigo vários aspectos quanto à formação e atuação do professor, porém, tem traços muito fortes nas políticas educacionais
(BRASIL, 2000).
As disciplinas artísticas (desenho, trabalhos manuais, músicas e canto orfeônico)
faziam parte dos programas das escolas
primárias e secundárias na primeira metade
do século XX, mas o que se valorizava eram
as habilidades manuais que [eram] voltadas
para o domínio técnico, centrando na figura
do professor (BRASIL, 2000, p. 22).
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Na disciplina Música, a tendência tradicional teve como seu representante máximo
o projeto preparado por Heitor Villa–Lobos,
de canto orfeônico, na década de 30. Esse
projeto encontrou dificuldades na formação
do professor, as aulas de música se tornaram
aulas de teoria musical com memorização e
as peças orfeônicas eram de caráter cívico e
folclórico (BRASIL, 2000).
O Canto Orfeônico foi substituído ( depois de 30 anos) pela Educação Musical, criada pela LDB de 61 (BRASIL, 2000).
Entre as décadas de 20 e 70, o ensino e aprendizagem de artes sofrem grande
influência da estética modernista com base
na tendência escolanovista (BRASIL, 2000).
Quanto à Educação Musical, o ensino passou a ser focado em sentir, tocar, dançar e
cantar contrapondo-se ao canto orfeônico por
influência européia, através da utilização de:
[...] jogos, instrumentos de percussão, rodas e
brincadeiras buscava-se um desenvolvimento
auditivo, rítmico, a expressão corporal e a socialização das crianças que são estimuladas
a experimentar, improvisar e criar (BRASIL,
2000, p. 23).
A Semana de Arte Moderna de São
Paulo, em 1922, também influenciou a criação musical erudita e popular. Nesta última,
encontram-se Pixinguinha e Noel. Entre as décadas de 60 e 70, as escolas promovem festivais da canção e teatro com a mobilização e
participação dos estudantes (BRASIL, 2000).
Mas nessa época existiam poucos cursos de formação de professores, então, quem
assumiu eram professores de outras matérias
ou pessoas com habilidades nessas áreas
(BRASIL, 2000).

A arte é incluída no currículo escolar
com o título de Educação Artística pela LDB
em 1971, mas não é tratada como disciplina
e sim como “ atividade educativa” (BRASIL,
2000, p. 24). Porém, surgiu um grande problema, os professores não estavam habilitados nem preparados para dominar as várias
atividades artísticas. O sistema educacional
esbarrava em problemas entre a teoria e a
prática.
Por falta de capacitação dos docentes
em cursos de curta duração que seguiam
guias curriculares e alguns outros formados
em cursos de graduação criados para cobrir
esse campo aberto pela lei que ofereciam
cursos sem base conceitual. Esses professores tentavam encontrar solução para os objetivos propostos com atividades e exercícios
sem conhecê-los bem (BRASIL, 2000).
Muitos professores deixavam suas áreas específicas de formação na tentativa de
assimilar superficialmente as demais. Isso
culminou em uma diminuição qualitativa dos
saberes, desenvolveu-se a crença de propostas de atividades espontâneas para que os
alunos conhecessem bem as áreas artísticas
(BRASIL, 2000).
Pouco mudou no ensino e aprendizagem de arte nos anos 70, segundo os PCN
'S: “ foram mantidas as decisões curriculares oriundas do ideário do início do século
20 com ênfase na aprendizagem reprodutiva
e no fazer expressivo dos alunos (BRASIL,
2000).
Com a finalidade de conscientizar e
organizar os profissionais, a partir dos anos
80, surge o movimento Arte-Educação, o que
permitiu a ampliação das discussões sobre
a valorização e aprimoramento do professor.
Esses princípios se multiplicaram no país através de encontros e eventos no intuito de rever
e propor novos caminhos à ação educativa
em arte (BRASIL, 2000).
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A promulgação da Constituição de
1988 iniciou as discussões sobre a nova LDB
que só foi sancionada em dezembro de 1996
(BRASIL, 2000).
Finalmente, a arte é considerada obrigatória na educação básica, como afirma a Lei
9.394/96 o ensino da Arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
(art. 26, parágrafo 2°), (BRASIL, 2000, p. 25).
No final da década de 90, passou-se a
identificar a arte como disciplina e incluiu-se
em sua estrutura curricular conteúdos ligados
à arte propriamente dita e não apenas como
mera atividade (BRASIL, 2000).
Pensando no terceiro milênio, surgem
novas propostas para melhorar o ensino-aprendizagem de arte, buscando a integração do aluno com o fazer artístico, a apreciação da obra de arte e a contextualização
histórica (BRASIL, 2000)

OS PCN´S E A ARTE
A Arte situa-se nos PCN 's como um
tipo de conhecimento que envolve [...]” a experiência de apropriação de produtos artísticos [...] quanto o desenvolvimento da competência de configurar significações por meio
da realização de formas artísticas” (BRASIL,
2000, p. 32).

Ao produzir, o educando pode fazer uso
de [...] ” sons de voz, de instrumentos conhecidos, de outros materiais sonoros ou obtidos
eletronicamente”. Através dessas atividades o
educando conhece e faz uso de parâmetros
básicos como duração, altura, timbre, intensidade, etc. (BRASIL, 2000, p. 53).
As interpretações permitem que o aluno
tenha um contato direto com a utilização da
música, ampliando seus conhecimentos e trazendo significado para si. As improvisações
ajudam o aluno a tomar consciência de seus
limites através da criação (BRASIL, 2000).
Uma grande vantagem de se trabalhar
com a música na educação é a possibilidade
de contato com toda riqueza e profusão de
ritmos do Brasil e do mundo [...], (BRASIL,
2000, p.53).
Segundo os PCN 's, é fundamental que
todos tenham a oportunidade de participar
ativamente como intérpretes, ouvintes, compositores e improvisadores para a formação
integral de cidadãos. O professor e pessoas
de fora da escola podem e devem criar condições para que os alunos se tornem ouvintes
sensíveis, amadores talentosos ou músicos
profissionais, incentivando-os a participar
de shows, festivais, concertos, etc. (BRASIL,
2000).

É de suma importância para o aluno
produzir, significar e compreender o sentido
do fazer artístico. Segundo os PCN 's: “Ao
fazer e conhecer a arte, o aluno percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação com
o mundo... [desenvolvendo] suas potencialidades” (BRASIL, 2000, p.32).
Ao levar a música para a sala de aula,
é imprescindível que o professor dê espaço
para a criança acolhê-la e contextualizá-la
(BRASIL, 2000).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização do presente trabalho,
foi feita pesquisa bibliográfica com base nos
estudos de Nereide Schilaro Santa Rosa, Valdir Montanari, Maria Lúcia de Arruda Aranha,
dentre outros.
A pesquisa bibliográfica sobre os estudiosos do tema foi bastante interessante,
lemos livros muito bons, com conteúdos bastante proveitosos e de grande importância
para o processo do trabalho. Para a seleção
dos autores não tivemos dificuldade alguma.
A pesquisa bibliográfica é o passo inicial na
construção efetiva de um protocolo de investigação.
Trata-se da pesquisa que é “dedicada
a reconstruir teoria, conceitos, idéias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos
imediatos, aprimorar fundamentos teóricos”
(DEMO, 2005, p. 20).
A importância da pesquisa bibliográfica,
segundo o mesmo autor, se deve ao “conhecimento teórico adequado que acarreta rigor
conceitual, análise acurada, desempenho lógico, argumentação diversificada, capacidade
explicativa” (20052,p. 22).
Visando uma melhor apresentação do
tema, o artigo foi dividido em capítulos com
subtemas. No primeiro consta a fundamentação teórica, abordando a ligação do homem
com a arte e sua presença marcante em todas as áreas do desenvolvimento humano.
Trata-se também de como acontece o
aprendizado musical e o desenvolvimento cerebral; um breve histórico da música na educação, principalmente aqui no Brasil; o que
os PCN 'S trazem sobre Arte e música, mais
especificamente; as dificuldades do trabalho
docente com música e a importância do planejamento.

Para a pesquisa de campo, realizamos
encontros com questões abertas e fechadas,
direcionado a professores.
Todos os professores afirmam que utilizam a música em sala de aula, reconhecendo
a importância que ela tem. A música pode
ser usada como ferramenta eficaz, pois ela
desenvolve o raciocínio, a criatividade, promove a autodisciplina proporcionando uma educação profunda e total, como afirma SANTA
ROSA (1990).
O que variou foram os fins para os quais
a música é utilizada. Muitos a utilizam para
formar fila, para recreação, em datas comemorativas, etc.
O grande questionamento durante a
pesquisa foi se a música é um método eficaz
no processo de ensino-aprendizagem. Ela é
sim e pode ser muito bem utilizada desde que
haja planejamento, objetivos, cooperação da
escola e compreensão dos pais para o trabalho, além de professores comprometidos,
tendo em vista que são sujeitos mediadores
de cultura no processo educativo e que levem em conta a importância do aprendizado das artes no desenvolvimento e formação
das crianças como indivíduos produtores e
reprodutores de cultura. (MONTANARI,1988,
p. 80).
A pesquisa de campo designa todo o estudo que é feito de maneira direta, ou seja,
junto às próprias fontes informativas, sem
o uso de dados secundários extraídos de
publicações [...]. A pesquisa de campo
tem por objetivo a coleta de elementos
não disponíveis que, ordenados sistematicamente [...] possibilitem o conhecimento
de uma determinada situação, hipótese
ou norma de procedimento. (GIL, 2000,
p. 84)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A expressão musical desempenha importante papel na vida recreativa de toda criança,
ao mesmo tempo em que desenvolve sua criatividade, promove a autodisciplina e desperta a
consciência rítmica e estética. A música também cria um terreno favorável para a imaginação
quando desperta a faculdade criadora de cada um. A educação pela música proporciona uma
educação profunda e total.
Porém, a música é uma arte que vem sendo pouco reconhecida como um meio disponível,facilitador a ser utilizado para o ensino e aprendizagem, a música propicia ao aluno um
aprendizado global, emotivo com o mundo.
Na sala de aula, ela poderá auxiliar de forma significativa na aprendizagem. As atividades que envolvem a musicalização podem ajudar no desenvolvimento sócio afetivo, cognitivo/
linguístico e psicomotor da criança.
Além de contribuir para deixar o ambiente escolar mais alegre, pode oferecer um efeito
relaxante após períodos de atividades físicas e atividades que exigem esforços como visitas
a ambientes externos, reduz a ansiedade e o estresse em momentos de avaliação, e também
pode ser usada como um método no aprendizado de todas as disciplinas.
É necessário que os professores se reconheçam como sujeitos mediadores de cultura
dentro do processo educativo e que levem em conta a importância do aprendizado das artes
no desenvolvimento e formação das crianças como indivíduos produtores e reprodutores de
cultura.
Só assim poderão procurar e reconhecer todos os meios que têm em mãos para criar,
à sua maneira, situações de aprendizagem que dêem condições às crianças de construir
conhecimento sobre música. A música, desenvolve o raciocínio, criatividade e outros dons e
aptidões.
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A MATEMÁTICA NA VISÃO DA CRIANÇA: CICLO DE
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Diante do cenário atual na alfabetização matemática percebeu-se a importância de
ressignificar seu ensino. Esse ensino está ligado diretamente a uma prática maçante onde o
aprender se dá pelas repetições e memorizações. Esse artigo abordará o ensino da matemática
de maneira mais lúdica e natural com a intenção de que possamos percebê-la pela visão da
criança, com enfoque no ciclo de alfabetização.

Palavras-chave: Matemática; Ressignificar; Lúdico; Criança; Concreto.
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INTRODUÇÃO

N

o presente trabalho abordaremos a importância de ensinar a matemática de forma
que possamos nos aproximar da visão em que a criança tem desse conteúdo.
Pensando nisso, nada mais presente na vida de uma criança do que o brincar.

O lúdico faz parte do contexto cultural e cotidiano das crianças e, por esse motivo, serve como facilitador no processo de ensino aprendizagem. Abordaremos inicialmente sobre
o cenário em que a matemática está inserida nas escolas nos dias atuais visando promover
uma reflexão para atingir a ressignificação em seu processo de ensino.
Compreender a situação atual do ensino da matemática no ciclo de alfabetização tendo
como principal preocupação a desmistificação de práticas usuais por práticas lúdicas.
Visando atingir o objetivo geral, alguns objetivos específicos são necessários, entre eles:
• Analisar o panorama atual do ensino da matemática no ciclo de alfabetização;
• Colaborar para que novas perspectivas sejam abordadas no ensino da matemática;
• Identificar possíveis falhas nesse ensino;
• Indicar novas metodologias para que um novo tipo de ensino seja atingido levando
em consideração a criança como protagonista de seu processo de aprendizagem.
• Evidenciar o concreto através da ludicidade.
Nota-se que no ciclo de alfabetização há uma grande dificuldade na relação estabelecida
entre as crianças e o ensino da matemática. Nos dias atuais a matemática está diretamente
ligada a questões meramente mecânicas fazendo com que as crianças não se apropriem de
sua função social.
Diante dessa problemática no âmbito escolar, propomos uma visão que se aproxime da
construção criança em relação à matemática.
Acreditamos que o lúdico interfere nessa relação, pois ele traz a essência da criança e
dessa forma ela aprende de uma maneira não impositiva e sim de natural, espontânea.
O ensino da matemática de forma rígida e não eficaz faz com que a criança tenha dificuldades de compreender a estruturação de conceitos já existentes.
Nessa fase inicial eles ainda estão muito atrelados a percepção do “concreto” não sendo
satisfatória a utilização de abordagem meramente abstrata e mecânica.
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LUDICIDADE NA MATEMÁTICA
No cenário educacional atual, manter
a atenção e estimular o interesse dos alunos
pelo ensino da matemática não é uma tarefa
fácil.
É uma disciplina que, desde as séries
iniciais têm maior aversão por parte dos alunos por apresentarem bastante dificuldade
em assimilá-la e transportá-la para seu dia a
dia.
Para desmistificar essa questão e mostrar que a Matemática pode e deve ser aprendida e compreendida de maneira satisfatória,
o professor tem que proporcionar aos alunos
um ambiente favorável, tanto na questão dos
recursos quanto das possibilidades.
Desse modo, o lúdico torna-se uma alternativa que, se devidamente planejada, estimula de forma prazerosa a aprendizagem pois
ele tem o intuito de educar, ensinar, através
da diversão e interação entre os envolvidos.

Por fim, podemos dizer que: “O lúdico
é sim uma ferramenta capaz de romper as
barreiras da rotina e do comodismo, características estas que o ensino da Matemática
apresenta, em geral, no contexto da educação brasileira” (CUNHA, s/d).

O USO DO LÚDICO COMO MEIO DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
A criança passa por vários estágios de
desenvolvimento e cada fase traz novas experiências de movimentos e possibilidades de
comunicação e aprendizado.
A utilização do lúdico, como citado anteriormente, contribui muito para que esses
estágios de desenvolvimento aconteçam de
maneira natural, saudável e prazerosa, pois
através dele a criança “aprende brincando”.
Nesta seção, apresentaremos dois grandes nomes que nos mostram como o lúdico
é essencial para o desenvolvimento infantil:

PIAGET E MARIA MONTESSORI

Os benefícios que o lúdico podem proporcionar são inúmeros pois além da resolução dos problemas levantados ele leva ao aluno a uma maior interação com seus colegas,
promovendo cooperação e diálogo, ou seja,
juntos eles constroem seu próprio processo
de ensino e aprendizagem.

A matemática faz parte do nosso cotidiano. Desde que nascemos involuntariamente já nos utilizamos dela, num simples
contar dos dedos da mão ou atividades mais
complexas como fazer o cálculo de um troco
rapidamente ou até, em âmbito escolar resolver equações físicas.

Jogos matemáticos que explorem diferentes conceitos matemáticos aguçam a
curiosidade e o interesse do aluno que muitas vezes considera esses assuntos de forma
desestimulante e fora da sua realidade.

Devido a sua importância muito se tem
estudado em relação a sua complexidade, em
relação ao seu ensino, já que para muitos, é
um bicho de sete cabeças.

É importante destacar também que
essa troca de experiências que o lúdico proporciona também permite que a criança consiga além de levantar hipóteses, defender
seus pontos de vista tornando-se mais crítico
e ativo na construção de sua aprendizagem.

Pensando nisso, esse capítulo tratará
de ilustrar a ideia de Maria Montessori e Piaget, pioneiros que revolucionaram a visão do
desenvolvimento da criança, e contribuíram
de forma satisfatória no ensino da matemática. Para ambos, o brincar é parte essencial
do aprender.
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Para Piaget o desenvolvimento da criança acontece através do lúdico, ela precisa
brincar para crescer. É através do lúdico que
a criança se satisfaz, realiza seus desejos e
explora o mundo ao seu redor, tornando importante proporcionar às crianças atividades
que promovam e estimulem seu desenvolvimento global, considerando os aspectos da
linguagem, do cognitivo, afetivo, social e motor.

O jogo favorece o domínio das habilidades de comunicação, nas suas várias formas, facilitando a auto-expressão. Encorajam
o desenvolvimento intelectual por meio de
exercício de atenção, e também pelo uso progressivo de processos mentais e estímulo à
imaginação todas as vontades e desejos das
crianças são possíveis de serem realizados
através do uso da imaginação, que a criança
faz através do jogo.

Deste modo o lúdico pode contribuir
de forma significativa para o desenvolvimento
global do ser humano, auxiliando na aprendizagem e facilitando no processo de socialização, comunicação, expressão e construção
do pensamento.

Para Piaget a escola desempenha um
importante papel no desenvolvimento da
criança, visto que as trocas proporcionadas
pelo ambiente escolar permitem o desenvolvimento da mesma.

Para ele, o jogo é a construção do conhecimento. Através dos objetos que as crianças agem, são capazes de estruturarem seu
espaço, seu tempo, desenvolverem noções
de casualidade chegando a representação e
a lógica.
Ao ressaltar a importância do jogo, Piaget focaliza no momento em que a criança, ao
relacionar-se no mundo dos adultos, pela falta
de compreensão da realidade, acaba achando as coisas estranhas, como por exemplo,
algumas regras, atividades e conceitos que
lhe são determinados, como a hora de dormir,
comer, tomar banho, não mexer em certos
objetos, dentre outros.
Com isso a criança tenta aproximar o
mundo real a sua própria realidade, procurando satisfazer suas necessidades afetivas
e intelectuais.

Porém a fim de contribuir com esse desenvolvimento a escola deve estabelecer um
ambiente onde a criança interaja e troque conhecimento a partir de sua realidade.

SUA TEORIA DEFINIU ALGUMAS
IDADES E SEU RESPECTIVO
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
• Pré-operações (dos 2 – 7 anos): O
período pré – operatório abrange a
idade de 2 a 7 anos e é dividido
em dois períodos: o da Inteligência
Simbólica (dos 2 aos 4 anos) e o
período Intuitivo (dos 4 aos 7 anos).
• Operações concretas (dos 7 - 11
anos): O indivíduo consolida as conservações de número, substância,
volume e peso. Desenvolve também
noções de tempo, espaço, velocidade, ordem e causalidade. Organiza
então o mundo de maneira lógica e
operatória. É capaz de estabelecer
compromissos, compreende as regras podendo ser fiel a elas.

30 - Abril/2021 - Educar FCE

314

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

Fazendo associações entre os pioneiros da educação, podemos também citar as
teorias de Maria Montessori que muito contribuíram para o aprendizado do ensino da
matemática.
Nos seus estudos nota-se a importância
que dava a matemática e as diversas possibilidades facilitadoras do seu ensino que foram
criadas por ela.
Maria Montessori, muito comprometida
com a educação, criou muitos materiais que
até hoje são utilizados em escolas Montessorias.
Manuseando seus materiais as crianças aprendem concretamente a função dos
registros que auxiliam também nos cálculos
matemáticos.“A brincadeira é o trabalho da
criança”.
Montessori acreditava que o que havia de mais precioso era o brincar, quando a
criança brinca ela também está aprendendo.
Por esse motivo os jogos são essenciais desde os primeiros anos de escolarização.
Trabalhar com os jogos nos anos iniciais, segundo Montessori (1965), é uma técnica que facilita o desenvolvimento dos alunos. Com a utilização de jogos no ensino de
matemática, o professor tem possibilidades
de oferecer várias opções para desenvolver
as capacidades dos educandos em cada fase
em que se encontram.
Utilizar jogos de forma coerente com os
objetivos a serem alcançados, explorando a
ludicidade, é uma maneira inteligente e criativa de promover a superação de obstáculos
no ensino de matemática.

Os jogos devem percorrer todos os anos
de escolaridade, pois para qualquer conceito
é necessário que a criança tenha acesso a
diversos materiais, jogos e brincadeiras.
É com apenas 11 a 15 anos que estão
na fase, segundo Piaget das operações formais, fase essa em que a ideia do concreto,
já está assimilada e assim é possível que as
crianças consigam assimilar conceitos mais
abstratos.

O USO DO CONCRETO NO ENSINO DA
MATEMÁTICA
Segundo estudos de (LORENZATO,
2006), a matemática está em nosso meio
desde os primórdios da humanidade. Mas
nem sempre foi encarada com bons olhos,
para muitas pessoas era melhor que ela não
existisse, devido as suas dificuldades.
Devido a essa questão o uso do material concreto, facilita a compreensão de um
conceito matemático abstrato, que muitas vezes, não atinge o pensamento dos educandos, principalmente em seus primeiros anos
de alfabetização.
É importante ressaltar que quando utilizamos o material concreto, nada mais fazemos do que trazer a teoria para a prática,
como por exemplo: ao se tratar de uma atividade em que envolve o sistema monetário é
necessário que a criança compreenda a utilização social desse instrumento, que vivencie
situações de compra e a partir daí depare-se
com situações matemáticas que exijam a resolução de problemas através do que lhe foi
apresentado (LORENZATO, 2006).
Quando a criança tem a oportunidade
de participar de propostas que a façam entrar
em contato com o que está palpável, visível,
todo o resto toma mais sentido, tornando assim a aprendizagem significativa:
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É muito difícil, ou provavelmente impossível, para qualquer ser humano caracterizar espelho, telefone, bicicleta ou escada
rolante sem ter visto, tocado ou utilizado
esses objetos. Para as pessoas que já
conceituaram esses objetos, quando ouvem o nome do objeto, sem precisarem
dos apoios iniciais que tiveram dos atributos tamanho, cor, movimento, forma e
peso. Os conceitos evoluem com o processo de abstração; a abstração ocorre pela separação (LORENZATO, 2006,
p.22).

Nos dias de hoje, há uma infinidade de
materiais concretos que auxiliam no processo da construção do conhecimento, os jogos
são um desses instrumentos facilitadores que
será abordado a seguir.

OS JOGOS COMO RECURSOS
PEDAGÓGICOS
Muito pequenas as crianças se envolvem em atividades de jogos. Criam, inventam,
fantasiam, “o jogo do faz de conta” é um dos
primeiros contatos da criança com o mundo
adulto.
Do momento em que brincam espontaneamente, para os jogos com regras, há
várias habilidades que começam a desenvolver. “ Quando se oferece um material novo
para as crianças, a primeira atividade que se
recomenda é sempre o jogo livre: apresenta-se o material às crianças e deixa-se que elas
utilizem como quiserem. A segunda etapa é o
jogo com regras, em que se propõe à criança
atividades planejadas (TOLEDO & TOLEDO,
1997, p.72-73).
No universo infantil, as atividades lúdicas ocupam um lugar especial. No momento
em que estão concentradas na realização dos
jogos, desligam- se do mundo real e entram
na fantasia.

Segundo Flávia Dias Ribeiro, em seu
livro Jogos e modelagem na educação matemática, destaca que segundo a psicologia
do desenvolvimento os jogos desempenham
funções psicossociais , afetivas e intelectuais
básicas no processo de desenvolvimento infantil.
Sendo assim, os jogos apresentam-se
como uma atividade dinâmica que vem satisfazer uma necessidade da criança em transferir o que foi aprendido concretamente para
o pensamento abstrato.
Quando começam a crescer, naturalmente os conteúdos tomam espaço dos jogos
e dos momentos prazerosos de aprendizagem, as aulas tornam-se maçantes e algumas
vezes desestimulantes.
Por esse motivo, os jogos, quando usados como instrumento de aprendizagem facilitam o processo e desenvolvem habilidades
e competências que muitas vezes não são
alcançadas apenas em serem passados conceitos matemáticos:
Finalmente, um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos
façam parte da cultura escolar, cabendo
ao professor analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o
aspecto curricular que se deseja desenvolver (PCN, 2011, p. 49).

Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais , os jogos provocam no aluno interesse e prazer, por esse motivo são recursos
estimuladores da aprendizagem.
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Ao utilizarmos os jogos como facilitador,
lidamos com muitos aspectos que desenvolvem de forma alternativa e motivacional as
habilidades dos educandos, principalmente
nos anos iniciais de escolaridade.
No livro Caderno do Mathema :Jogos
de matemática, Kátia Stocco Smole, Maria
Ignez Diniz e Estela Milani, ressaltam que “
se tratando de aulas de matemática o uso da
matemática implica uma mudança significativa nos processos de ensino aprendizagem
que permite alterar o modelo tradicional de
ensino (p. 9).

Algumas vezes são utilizados nas aulas por tornarem-se atividades dinâmicas que
necessitam de recursos materiais a serem
confeccionados e pela grande euforia que é
provocada na sala, é nesse momento que as
crianças criam possibilidades de relacionar
com as dificuldades dos amigos e das próprias dificuldades o que é um fator importante
já que nessa interação conseguem tornar-se
agentes facilitadores uns dos outros.

E continua enfatizando os benefícios de
seu uso “o trabalho dos jogos nas aulas de
matemática, quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades
como, observação, análise, levantamento de
hipóteses, reflexão, tomada de decisão [...]
as quais estão relacionadas estritamente ao
assim chamado raciocínio lógico.
Jogos tradicionais como xadrez, dama,
mancala e jogos de senha oferecem grande
contribuição ao desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, mesmo não sendo
conteúdos curriculares
Os jogos na escola, por muitas vezes
foram vistos como uma forma de passatempo, de descanso, não que isso fosse errado,
porém nos dias atuais cumpre um papel muito importante e quem toma maior visibilidade
para os educadores.
Porém para que os jogos com enfoque
matemático tenham os objetivos alcançados,
devem ser pensados com organização e planejados, afim de cumprirem as propostas a
que foram destinados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O foco deste estudo é demonstrar que o lúdico é uma alternativa que auxilia muito tanto
no ensino da Matemática como de qualquer outra disciplina.
O universo lúdico integra e desenvolve diferentes habilidades, podendo influenciar de
maneira significativa a vida da criança que torna-se um ser mais crítico e ativo em seu processo de ensino aprendizagem.
O brincar é, pois, um instrumento importante para desenvolver a criança, para a construção do conhecimento infantil.
Pelo brincar, a criança organiza e reorganiza suas experiências, aprender a lidar com
as emoções, ou seja, pelo brincar a criança equilibra as tensões provenientes do seu mundo
cultural, construindo sua individualidade, sua marca pessoal, sua personalidade.
Desse modo, a presença do lúdico no ensino da Matemática é significativo para a criança poder conhecer, compreender e construir conhecimentos que antes considerava apenas
abstratos.
Contudo, consideramos que a ludicidade é uma necessidade do ser humano, podendo
ser diversão e também um instrumento muito eficaz no aprendizado e desenvolvimento infantil
como um todo.
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A IMPORTÂNCIA DO INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A
APRENDIZAGEM DO SURDO EM ESCOLAS REGULARES DE
ENSINO BÁSICO

RESUMO: A inclusão representa uma das questões mais discutidas entre estudiosos e pesquisadores,
buscando reflexões acerca da efetivação do processo, de modo que inclusão não seja apenas
uma política documental. No caso dos surdos, a inclusão escolar acaba distante da prática,
devido à necessidade de conhecimento da cultura, língua e identidade, para reconhecimento
da Libras como fundamental ao desenvolvimento do surdo. Diante desta realidade, este estudo
objetivou identificar a importância do intérprete de Libras na aprendizagem dos surdos nas escolas
regulares. A relevância do estudo justifica-se na necessidade de compreender como o bilinguismo
deve ser considerado nas salas de aula regulares da Educação Básica, proporcionando ao surdo
o desenvolvimento das habilidades. A metodologia adotada para a elaboração deste trabalho
foi a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, que permitiu a observação e necessidade
do intérprete para efetivação do processo de ensino-aprendizagem do surdo, facilitando a
comunicação entre professor e estudante.

Palavras-chave: Libras; Bilinguismo; Intérprete.
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INTRODUÇÃO

A

realização deste estudo buscou identificar as dificuldades e desafios do ensino
de surdos nas escolas regulares, evidenciando a Libras como a maneira mais
eficaz de comunicação para potencialização do desenvolvimento e aprendizagem
dos estudantes.
A motivação ocorre a partir do reconhecimento da importância do intérprete de Libras
nas escolas, acompanhando e direcionando as atividades, proporcionando a inclusão dos
surdos.
A partir da Libras, é possível abordar diferentes conceitos, em âmbitos racionais e emocionais, independente da complexidade, desde que a língua de sinais seja reconhecida em
seu sentido pleno, não a limitando como tradução da língua portuguesa, mas determinando as
características e particularidades da Libras, que reflete a cultura e identidade da comunidade
surda (DALL’ACQUA, 2010).
Para que a Libras chegue aos contextos educacionais, faz-se necessário o acompanhamento do intérprete, de modo que o estudante surdo alcance avanços no processo de ensino-aprendizagem a partir da facilitação estimulada pelo intérprete. Neste contexto, o bilinguismo
ocorre na possibilidade do surdo aprender a partir da língua de sinais estando centralizada
no seu desenvolvimento (QUADROS, 2014).
Diante desta realidade, este estudo objetivou identificar a importância do intérprete de
Libras na aprendizagem dos surdos nas escolas regulares. Dentre os objetivos específicos,
destacam-se: analisar o contexto histórico dos surdos, nas perspectivas da inclusão social e
educacional; identificar as principais características da Libras e sua relevância à comunidade
surda; estabelecer o perfil do intérprete de Libras; relacionar a importância da educação bilíngue aos surdos; identificar a presença do intérprete de Libras como facilitador do processo
de ensino-aprendizagem do surdo.
A relevância do estudo justifica-se na necessidade de compreender como o bilinguismo
deve ser considerado nas salas de aula regulares da Educação Básica, proporcionando ao
surdo o desenvolvimento das habilidades e aprendizagem de qualidade, de modo que o surdo
seja reconhecido pela sua cultura e não deficiência. Sendo assim, o bilinguismo depende do
intérprete de Libras acompanhando o surdo, a fim de permitir a compreensão na comunicação
do professor com a turma, que vai embasar todo o processo de ensinar e aprender.
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SURDOS: BREVE CONTEXTO
HISTÓRICO
A história do surdo tem origem na
Roma antiga, por volta do ano 476, em que
pessoas com qualquer tipo de anomalia eram
excluídas da sociedade. Os sujeitos surdos,
além de anormais ou inválidos, eram vistos
como amaldiçoados pelos deuses, cabendo
às famílias abandoná-los para evitar constrangimento. Os surdos que sobreviviam acabavam escravizados, presos, abandonados ou
obrigados aos trabalhos socialmente inferiorizados (SCHNEIDER, 2006).
A segregação dos surdos ocorria devido às afirmações de Aristóteles (384-322)
a.C., que determinou a fala como a manifestação do pensamento, enfatizando que a
capacidade de ouvir permitia aquisição de
conhecimento e inteligência, pois a partir do
pensamento os sujeitos conseguiam ouvir e
aprender. Deste modo, nascidos surdos eram
considerados incapazes de aprender ou raciocinar, devido a impossibilidade de ouvir
sua razão (PAULA E PRADO, 2017).

Com a chegada da Idade Moderna, até
o ano de 1789, as percepções passaram por
alterações, após estudos de um médico italiano renomado afirmarem que os surdos apresentavam habilidades de aprendizagem por
meio da escrita, não estando impedidos de
adquirir conhecimento. Neste período iniciou-se a utilização de símbolos que representavam a linguagem de sinais (RIBEIRO, 2014).
Durante a Idade Moderna, um monge
espanhol criou, dentro do monastério, uma
escola para surdos, que iniciou o ensino com
línguas, conceitos de física e astronomia, a
partir da oralização. Porém, como a sociedade mundial ainda manifestava preconceitos
com os surdos, os métodos do monge eram
mantidos em sigilo, situação que implicou na
abstração após sua morte. Dentre os avanços
do monge com a comunidade surda, destacam-se a utilização de sinais e treinamento
da fala, além de adotar o alfabeto móvel para
ensinar os surdos (KARNOPP, 2017).

Já no Egito, os surdos sofrem menos
segregação, pois a crença caracterizava a
surdez como uma benção dos deuses, considerando-os como capazes de conversar secretamente com os céus. Nesta região havia
mais humanidade com os surdos, porém a
perspectiva de vida era baixa e não recebiam
educação, devido a sociedade acreditar na
sabedoria dos surdos (SCHNEIDER, 2006).

Em Paris, até o final da Idade Moderna,
Charles M. L’epée ajudava surdos carentes,
que viviam em situação de pobreza e abandono. A intenção de Charles era descobrir
como os surdos efetivavam a comunicação,
iniciando pesquisas sobre as línguas de sinais utilizadas, porém ele dependia do apoio
dos familiares dos surdos, para compreender o significado das palavras e símbolos.
Charles fundou a primeira escola de surdos
pela França, estendendo a alguns países da
Europa (PAULA; PRADO, 2017).

Na Idade Média, até cerca do ano de
1453, eram mundialmente excluídos, recebendo tratamento violento e discriminatório.
Em alguns casos, acabavam queimados, excomungados da igreja, pois não podiam confessar seus pecados e casamentos ocorriam
apenas com a autorização do Papa. Além disso, eram proibidos de executar todas as atividades sociais, como votar, diante da crença
de que os direitos à cidadania não pertenciam
aos surdos (STROBEL, 2012).

No início do século XIX, nos Estados
Unidos, Jean Marc-Itard ficou conhecido pelos estudos que caracterizavam a possibilidade dos surdos aprenderem palavras, técnica
utilizada com um menino que vivia em florestas com os lobos. Jean assimilou o comportamento do garoto aos animais, justificando
a ausência de contato humano. As tentativas
de Jean não apresentaram avanços com o
garoto para a aprendizagem do francês, sua
língua materna (STROBEL, 2012).
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No ano de 1814, o padre norte-americano Gallaudet, após observar uma garota
surda que brincava sozinha, excluída pelos
colegas, tentou ensinar a garota, mas não obteve sucesso por desconhecer a linguagem
dos surdos. Gallaudet intenciona fundar uma
escola para atender a comunidade surda, situação que o levou até a Europa em busca
de métodos sigilosos da época, conhecendo
Laurent Clerc, que ensinou a língua de sinais
a Gallaudet (MELO, 2013).
“Gallaudet e Clerc fundaram juntos a
primeira escola de surdos nos Estados Unidos, impulsionando a iniciativa em outras escolas. Os professores eram surdos fluentes
em línguas de sinais” (VITORIA, 2016, p.22).
Os avanços iniciados foram interrompidos após o Congresso Internacional de Milão,
realizado na Itália em 1880, em que a língua
de sinais recebeu restrições, diante das alegações de estudiosos de que os sinais seriam
superiores ao gestual. Deste modo, a comunidade surda retorna às exclusões, associada
a desinteressados pela oralização (STROBEL,
2012).
O Congresso refletiu negativamente
para o desenvolvimento dos surdos até meados de 1970, de modo que grandes influências políticas e religiosas entendiam as indicações de superioridade da palavra sobre
os signos. Em diferentes situações mundiais,
a língua de sinais acaba interpretada como
mímica, representando desvantagem, inibindo
a leitura labial e limitando o raciocínio (PECHI,
2011).
No Brasil, a chegada do professor francês Marquês de Abrantes, em 1855, proporcionou discussões que direcionaram a discussão por escolas de surdos, iniciando o projeto
pelo Colégio Vassimon, com dois alunos matriculados, com aumento exponencial de público, ano a ano (PAULA; PARDO, 2017).

A criação de um Instituto de Saúde Mental em 1857, a partir da promulgação da lei nº
839, permitiu avanços na construção de escolas para surdos, bem como a lei nº 3.198,
de 1957, fomentando o Instituto Nacional de
Educação de Surdos (INES). O espaço atendia
com propósitos educacionais, oferecendo ensino profissionalizante aos rapazes (STROBEL,
2012).
“Na década de 1950, o Brasil passou a
oportunizar escolas especiais, proporcionando
aos surdos, cegos, deficientes mentais e físicos, a vivência em sociedade e experiências
positivas” (QUADROS, 2014, p.87).
Deste modo, o Brasil seguiu os parâmetros internacionais, avançando positivamente
a partir da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular
básico. Os aspectos legais que passaram a
amparar as iniciativas brasileiras relacionadas
à educação especial foram embasadas, principalmente, a partir da promulgação da Lei das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB
– Lei nº 9.394/96), apoiando a permanência
e integração de surdos na educação nacional
(SCHNEIDER, 2006).
No artigo 58, a referida lei apresenta a
importância da educação especial, afirmando-a como parte fundamental para o desenvolvimento dos estudantes, enfatizando a necessidade de passagem por todos os níveis da
educação nacional, considerando que professores especialistas em educação especial devem compor o quadro docente das escolas regulares, a fim de proporcionar integração dos
estudantes com necessidades educacionais
especiais em classes comuns, determinando
a inclusão escolar (STROBEL, 2012).
No caso dos surdos, o discurso de inclusão escolar acaba destoando da prática, devido à necessidade de conhecimento da cultura,
língua e identidade, a partir da compreensão
da existência de uma comunidade surda, com
características e particularidades que precisam
de conhecimento para o devido respeito nas
escolas (PAULA E PRADO, 2017).
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Os surdos encontram na comunicação
uma barreira, desconhecida por profissionais
da educação e sociedade em geral, situação
que intensifica a relevância da Língua de Sinais para efetiva inclusão dos surdos. A partir
do reconhecimento da necessidade de uma
língua própria para a comunicação dos surdos, as leis e diretrizes criadas passaram a
identificar a importância de assegurar os direitos educacionais e sociais dos surdos.

Para que a inclusão dos surdos ocorra,
a sociedade precisa aprender a lidar com as
diferenças e diversidades, de modo que incluir não seja uma ação documental apenas.
Os preconceitos e barreiras devem ser extintos, situação facilitada quando as questões
de inclusão são discutidas e praticadas na
escola, de modo que todos os sujeitos sejam
respeitados e atendidos, conforme suas necessidades (STROBEL, 2012).

Em 2000, a lei nº 10.098 passou a exigir políticas para providências quanto às barreiras existentes na comunicação de surdos,
garantindo o acesso à informação e educação
desta comunidade, bem como a afirmação
da necessidade de intérpretes de línguas de
sinais. No ano seguinte, o Decreto nº 3.956
assegurou os direitos das pessoas com deficiências, determinando como discriminação
ações que prejudicam, excluem ou diferenciam deficientes, evidenciando a necessidade de reinterpretação da educação especial
(SCHNEIDER, 2006).

Portanto, a inclusão representa uma
ação além de legislações, que depende de
ações específicas de reflexão e diálogo. A
compreensão da história dos surdos é importante, porém não o suficiente para conhecer
as reais necessidades e trajetória desta comunidade, sendo fundamental o relacionamento com surdos para uma investigação mais
precisa, especialmente a respeito da Libras
e sua representação para comunicação da
comunidade surda.

Para os surdos, um dos marcos foi a
promulgação da lei nº 10.436/02, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais – Libras,
como forma de comunicação e expressão da
comunidade surda, construída em bases sólidas e gramática própria, permitindo a transmissão de ideias entre todas as pessoas
surdas no país. Além disso, a referida lei foi
regulamentada em 2005, a fim de estabelecer
a inclusão da Libras nos currículos, proporcionando formação e certificação de professores
e intérpretes (RIBEIRO, 2014).
Em 2003, o Ministério da Educação
criou o Programa Educação Inclusiva, garantindo direito às diversidades para que o sistema de ensino nacional fosse caracterizado
como inclusivo, proporcionando amplo acesso, atendimento e aprendizagem aos deficientes (SCHNEIDER, 2006).

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
LIBRAS
A linguagem representa uma ferramenta
de excelência para que a comunicação seja
efetiva entre as pessoas, seja falada ou gestual. Quando o sujeito é ouvinte, a linguagem
falada aprimora-se em níveis, de modo que
o vocabulário aumenta conforme as relações
sociais. No caso da linguagem gestual, utilizada pela comunidade surda e intérpretes, os
sinais representam as falas e as expressões
faciais reafirmam as intenções das conversas
(SOARES, 2013).
A comunicação realizada por meio da
linguagem de sinais, dependendo prioritariamente das mãos, caracteriza-se como uma
língua independente, ou seja, que não exige
tradução oral, tampouco determina-se como
mímica. Sendo assim, a linguagem de sinais
é classificada a partir da compreensão de um
sinal, por um grupo de pessoas, refletindo
na formalização deste sinal, desconstruindo
a ideia de gesto e proporcionando signos à
linguagem utilizada (KARNOPP, 2017).
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Além dos signos para a comunicação
por meio de sinais, a expressão fácil também
representa um importante instrumento, possibilitando a manifestação de emoções e sentimentos, cabendo aos sujeitos relacionar os
sinais às expressões, ampliando a clareza e
objetividade na comunicação (DALL’ACQUA,
2010).
A independência da Língua de Sinais
caracteriza-se como dimensional, de modo
que cada país possui uma forma de comunicação própria, além de não existir correspondência com a língua oral, ou seja, sinais mímicos não representam palavras e expressões
das linguagens de sinais (KARNOPP, 2017).
A Língua de Sinais é conhecida pela
complexidade que representa aos ouvintes,
porém para a comunidade surda, trata-se de
um instrumento de comunicação objetivo e
eficaz, realizada de forma rápida e utilizando
como canal a visão, não a audição (THOMA,
2012).
No Brasil, a Língua de Sinais foi reconhecida a partir da promulgação das leis nº
10.436/2002 e nº 10.098/2002. Portanto, a
Língua Brasileira de Sinais – Libras, segundo
a legislação vigente, caracteriza-se como um
sistema linguístico, utilizado para a transmissão de ideias e fatos, especialmente entre a
comunidade surda (DALL’ACQUA, 2010).
A Libras está pautada na dimensão
espacial, a partir da estruturação semântica,
sintática e gramatical completas, mesmo que
seja diferente da linguagem oral e escrita. A
Libras apresenta como característica a ausência da fala e sons que compõem a comunicação oral, representando significados aos surdos e reduzindo as dificuldades de aprender,
a partir da possibilidade de reconhecimento
da linguagem de sinais, sem imposição da
aprendizagem da oralidade ou leitura labial,
por exemplo (THOMA, 2012).

A Libras determina-se, portanto, como
a forma de comunicação entre a comunidade
surda brasileira, que ainda permite a aprendizagem de ouvintes e intérpretes. A Libras
é fundamental para o desenvolvimento das
habilidades do surdo nas diferentes dimensões, desde social e linguística, até cultural e
educacional, proporcionando uma diferenciação entre surdos e não surdos, além disso,
mundialmente, o conhecimento da Língua de
Sinais permite caracterizar o surdo como bilíngue (RIBEIRO, 2014).
As leis que asseguram a importância da
Libras para o sistema linguístico no Brasil refletiram significativamente na realidade social,
política e, consequentemente, educacional,
determinando a Libras como mecanismo imprescindível de comunicação entre surdos e
fundamental para conhecimento dos ouvintes,
ampliando a efetivação da inclusão. O acesso a Libras depende, portanto, do ensino e
formação de surdos e ouvintes, bem como a
inserção de políticas sociais que garantam os
direitos do surdo e dos intérpretes, de modo
que a Língua seja utilizada em meios diversos
de comunicação e relações cotidianas (THOMA, 2012).
A Libras, apesar de ser uma conquista aos surdos, ainda apresenta situações de
conflitos dentro das escolas, quando se trata de inclusão, pois a Libras vem adquirindo
espaço entre intérpretes e ouvintes, porém
o conhecimento acaba restrito à comunidade surda, ou seja, quando a escola não tem
acesso ao intérprete, o estudante surdo, que
se comunica por meio de sinais, permanece
limitado às mímicas, suposições e associações entre fala e sinais, proposta pelo professor que não tem domínio da Libras (SOARES,
2013).
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De acordo com DallAcqua:
O processo de inclusão exige uma reforma geral na organização dos sistemas de
ensino, ponto de partida para a inclusão
e apropriação da língua de sinais, em especial para o atendimento dos alunos surdos e emerge a necessidade dos professores dominarem minimamente a Libras
(DALL’ACQUA, 2010, p.70).

Portanto, a Libras depende de ações sociais, políticas e educacionais para que seja
efetivamente praticada, sendo fundamental o
conhecimento dos professores para que seja
uma prática comum entre os estudantes, facilitando assim, a formação de cidadãos conscientes da importância da língua de sinais
para inclusão dos surdos.
A instituição da Libras como disciplina
obrigatória aos cursos voltados à formação
de professores (Lei nº 10.346, regulamentada pelo Decreto nº 5626/2005) proporcionou
aos surdos a oficialização da identidade e reconhecimento da língua própria desta comunidade, de modo que a cultura dos surdos
seja compreendida socialmente. A promulgação da lei permitiu a interpretação dos surdos
para as políticas públicas, evidenciando-os
como pessoas com perda auditiva que se
comunicam com o mundo pelas experiências
visuais e língua de sinais (RIBEIRO, 2014).
A legalização dos direitos dos surdos,
bem como o reconhecimento da importância da Libras em diferentes contextos sociais,
sendo fundamental a iniciação nos currículos
escolares, de modo que a aprendizagem esteja garantida aos surdos e ouvintes, permite
a extensão à compreensão de que o bilinguismo dos surdos alcance visibilidade para a
educação desta comunidade, situação amparada na Nota Técnica nº 62/2011, quando o
MEC prevê a organização da educação bilíngue nas escolas públicas de ensino regular
(DALL’ACQUA, 2010).

Como bilinguismo da comunidade surda, define-se a possibilidade de comunicação
por meio da Libras, utilizando-a como instrumento de aprendizagem para acesso à cultura e identidade brasileira, além de permitir
a aquisição do conhecimento da língua portuguesa, interpretada como segunda língua,
cabendo à Libras o reconhecimento como
língua materna dos surdos. As políticas educacionais, portanto, devem assegurar à comunidade surda os direitos de comunicação
em Libras nas escolas regulares (RIBEIRO,
2014).
“O trabalho escolar em Libras é realizado, principalmente, nas salas de recurso
multifuncionais, porém, sem atribuição de caráter prioritário para o ensino dos surdos, já
que se trata da própria definição legislativa”
(SOARES, 2013, p.39).
Portanto, apesar da promulgação das
leis que garantem aos surdos a comunicação
por Libras e reconhecimento do bilinguismo,
a precariedade nas escolas para regulamentação das políticas educacionais ainda é presente, limitando o surdo ao trabalho em Libras
nas salas de recurso multifuncionais, devido
ao desconhecimento dos professores das salas regulares para comunicação na língua de
sinais ou ausência de intérpretes para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem
dos estudantes surdos.

O INTÉRPRETE DE LIBRAS
Contrariamente ao que o senso comum
considera, o intérprete de Libras não é a voz
do surdo, mas o facilitador da comunicação
entre surdos e ouvintes, permitindo o conhecimento e compreensão da identidade e cultura
da comunidade surda. O intérprete caracteriza-se como o intermediário entre surdos e
ouvintes, possibilitando a eficiência na comunicação e compreensão de ambas as línguas
(DALL’ACQUA, 2010).

30 - Abril/2021 - Educar FCE

327

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

A formação em intérprete na Libras não
depende apenas de estudos e apropriação da
língua de sinais, mas requer o conhecimento
das particularidades da comunidade surda,
bem como compreensão da cultura e história
dos surdos, identificando as limitações, especificidades e características (PECHI, 2011).
O profissional intérprete representa uma
figura importante na inclusão do surdo em
diferentes contextos sociais, ampliando a comunicação entre surdos e ouvintes, cabendo
a necessidade de uma relação de confiança
entre o intérprete e o surdo, em âmbitos profissionais e pessoais (QUADROS, 2014).
Neste contexto, o intérprete deve cumprir suas funções, de modo que a interpretação seja uma prioridade, de modo que valores pessoais não influenciam a comunicação.
Além disso, o profissional precisa manter sigilo ao acompanhar o surdo em diferentes
atividades, não revelando as particularidades
do sujeito (MELO, 2013).
O intérprete representa a comunicação
entre surdo e ouvintes, mediando situações
variadas, sendo fundamental a aprimoração e
acompanhamento nas mudanças sociais, de
modo que novos sinais sejam identificados,
refletindo na importância de capacitações
continuadas para a conquista de melhorias
profissionais. Além disso, a expressão facial
é fundamental para o intérprete, simbolizando
as emoções e sensações, para um entendimento mais preciso, especialmente dos surdos (PECHI, 2011).
Os primeiros intérpretes agiam de forma
prática, sem orientações específicas, porém,
os especialistas iniciais foram registrados na
Universidade de Genebra, em 1941, representando a primeira escola voltada à formação
de profissionais intérpretes de línguas orais.
Apenas em 1972, a formação estendeu-se à
tradução (QUADROS, 2014).

A tradução e a interpretação caracterizam-se como similares, não idênticas, pois a
tradução representa a necessidade de leitura
e reflexão sobre a língua, enquanto a interpretação ocorre de forma simultânea, cabendo
ao profissional identificar as ações e sentimentos, transferindo à comunicação tais situações, atribuindo formas ao que sente, de
modo que as mensagens originais cheguem
ao surdo, levando em consideração aspectos
culturais e situacionais, acima da limitação
linguística (PECHI, 2011).
Portanto, o intérprete caracteriza-se
como profissional bilíngue, que proporciona
a comunicação entre surdos e ouvintes, apresentando um perfil de domínio da língua de
sinais, conhecimento da cultura e identidade
da comunidade surda, bem como formação
acadêmica e reconhecimento dos órgãos de
filiação, de modo que seja intérprete da realidade, não buscando explicar o contexto.
Em espaços educacionais, a função do
intérprete está além da comunicação entre
surdos e ouvintes, devido a participação cotidiana no processo de ensino-aprendizagem,
de modo a proporcionar a facilitação para
o desenvolvimento das atividades, situação
que permite à escola nortear as metodologias
voltadas à inclusão do surdo em contextos
escolares regulares (MELO, 2013).

DESAFIOS NA CONSTRUÇÃO DE
PROPOSTAS EDUCACIONAIS BILÍNGUES
AOS SURDOS
A elaboração de modelos pedagógicos
voltados à importância do bilinguismo na educação brasileira apresentou maior consolidação a partir dos espaços de diálogos e reflexões realizadas após a virada do século XXI,
em que houve a desconstrução de ideologias
defasadas acerca da identidade, comunicação e cultura dos surdos sofrem transformações cotidianas, diante da possibilidade de
conhecimento e aproximação com a comunidade surda, reconhecimento dos direitos e
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identificação das necessidades sociais, educacionais e políticas (BEHARES, 2015).

mente à língua portuguesa, de modo que a
alfabetização seja simultaneamente bilíngue.

Lacerda (2016) ressalta a importância da abordagem educacional envolver as
diferentes interpretações sobre bilinguismo,
bem como suas modalidades, de modo que
as práticas pedagógicas sejam construídas
e pautadas em situações de aprendizagem
centradas nas necessidades dos surdos, com
as devidas adaptações curriculares, sem que
o inverso ocorra, ou seja, a adaptação deve
surgir da escola para o estudante, não cabendo ao surdo adaptar-se às realidades educacionais.

Na segunda linha, destaca-se a necessidade de aprendizagem da língua oral, priorizando ao surdo a língua de sinais e a língua
portuguesa na modalidade escrita. Sendo assim, evidencia-se a importância de discutir a
estruturação dos modelos pedagógicos que
embasam a aprendizagem dos surdos nas
escolas regulares (BORGES, 2014).

As atuais políticas educacionais que
preveem o bilinguismo nas escolas regulares
intencionam a defesa dos direitos dos surdos,
proporcionando a inclusão destes estudantes
ao processo de ensino-aprendizagem, garantindo desenvolvimento das habilidades e formação de qualidade. O objetivo é que ocorra
a utilização da Libras em espaços escolares, permitindo a comunicação dos surdos
e compreensão dos demais indivíduos, sem
que seja necessário recorrer a mecanismos
alternativos, como a mímica (FERNANDES,
2009).
As legalidades instituídas até o momento afirmam a obrigatoriedade de formação de
professores bilíngues, que compreendam a
Libras, bem como a importância de intérpretes presentes nas salas de aula que atendem
estudantes surdos, porém, a estruturação da
educação bilíngue ainda representam um desafio às escolas, devido à ausência de adoção de metodologias que assegurem a comunicação bilíngue, decorrente da precariedade
na adaptação curricular (BEHARES, 2015).
Apesar da adoção do bilinguismo na
educação regular apresentar deficiências e
ausências nas escolas, existem duas formas
defendidas pelos profissionais e especialistas
na educação de surdos, em que a primeira
afirma a relevância de aprender Libras junta-

Uma das formas de garantir a existência
da comunicação em Libras nas salas de aula
regulares é a exigência da presença de um
intérprete, acompanhando o estudante surdo,
no momento da matrícula, apesar desta ação
não representar garantias totais do aprendizado bilíngue dos surdos, pois o intérprete
facilita interação entre a língua de sinais e
a portuguesa, de modo que o princípio da
aprendizagem esteja pautada no português,
transformando a Libras em coadjuvante do
processo, sendo fundamental a construção
de materiais que atendam o desenvolvimento
do surdo já na sua língua materna (MEGALE,
2013).
Borges (2014) chama atenção para as
políticas sociais e educacionais que assegurem os direitos da comunidade surda ainda
priorizarem ouvintes, tratando a tradução da
língua portuguesa para a Libras como uma
realidade comum, discursando justificativas
para a aprendizagem bilíngue em escolas regulares a partir da presença de intérpretes,
situações que não garantem o desenvolvimento dos surdos de maneira eficaz e com
qualidade.
De fato, a presença de intérpretes nas
salas de aula regulares facilita a efetivação do
processo de ensino-aprendizagem dos surdos, assegurando a inclusão, pois considera
que a frequência dos surdos para comunicação exclusiva em Libras deve ocorrer em
escolas especiais, que utilizam a língua de sinais como primeira na aprendizagem. Porém,
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quando há o intérprete nas escolas regulares,
a comunicação caracteriza-se como a única
garantia de amparo aos surdos, sem que outros fatores sejam considerados no processo
de inclusão, ou seja, a discriminação pode
acontecer a partir do isolamento do estudante
surdo (VITORIA, 2016).
Os objetivos que defendem a necessidade da educação bilíngue acima da presença
do intérprete, de modo que seja oportunizada
e estimulada a socialização e relacionamentos entre estudantes surdos e ouvintes, considerando a educação pautada no respeito
às diversidades, proporcionando o conhecimento da cultura e identidade da comunidade
surda, a fim de que ocorram reflexões sobre
a urgência de erradicação das ações que
discriminam surdos e demais pessoas com
deficiências (BEHARES, 2015).
O processo de ensino-aprendizagem,
para que seja completo, depende das interações entre as pessoas e, quando o estudante
surdo é inserido nas escolas regulares, essa
plenitude pode ser comprometida, uma vez
que a baixa ou ausência de audição compromete de maneira significativa o envolvimento
dos indivíduos, considerando que o professor
comunica-se por palavras e os colegas de
sala o compreendem, mas o surdo depende
de uma terceira pessoa para interpretação da
fala, caracterizando uma desvantagem ao surdo (LACERDA, 2016).

conscientes da importância da transformação
de ideologias políticas, sociais e educacionais
e, neste contexto, reduzindo as possibilidades
de fracasso escolar dos estudantes surdos.
Segundo Vitória (2016), a baixa ou ausência de audição, quando não trabalhadas
desde cedo pelas famílias dos surdos, pode
implicar no desinteresse e auto exclusão dos
surdos, situação que evidencia as possibilidades de bloqueio de aprendizagem, refletindo
no fracasso escolar, bem como o desenvolvimento de sentimentos de frustração e angústia, autoestima baixa e, consequentemente,
evasão escolar, que se estende à exclusão
social, diante de pessoas que não respeitam
as diversidades decorrente da formação precária para estas discussões.
Quando o estudante surdo é incluído na
escola regular, recebendo as devidas mediações e aprendendo Libras não como tradução do português, a comunicação ocorre de
forma natural, bem como o desenvolvimento
das habilidades fundamentais para a formação do sujeito. A percepção de que a Libras
é a primeira língua do surdo deve ser evidente
aos professores e colegas, de modo que o
intérprete não represente o estudante surdo,
mas apenas um facilitador no processo de
ensino-aprendizagem (BEHARES, 2015).

O professor intérprete é importante na
interação do surdo com sua turma, mas a inclusão não se resume a este fator, sendo fundamental que ocorra a articulação de ações
e atividades, proporcionando ao estudante
surdo a participação em diferentes momentos
da aula, não o limitando apenas ao assistir as
aulas (BORGES, 2014).

O estudante surdo precisa aprender os
conceitos curriculares de maneira interativa,
efetivando a caracterização do bilinguismo.
A leitura e escrita devem ser construídas de
maneira dinâmica, com aperfeiçoamentos e
reconhecimento das dificuldades, sem que
o processo seja mecanizado, situação que
permite o alcance do sucesso no processo
de aprendizagem dos surdos, de modo que
a Libras não se resume à repetição da língua
portuguesa (FERNANDES, 2009).

Portanto, é fundamental assegurar a
inclusão real dos surdos nas salas de aula
regulares, de modo que o respeito às diversidades inicie na escola, formando cidadãos

Além das políticas educacionais, as escolas precisam construir metodologias estratégicas que reconheçam as necessidades e
atendam as particularidades dos estudantes
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surdos, bem como dos demais deficientes.
O domínio da língua não depende das limitações do surdo, mas da criação de espaços
estimulantes e propícios ao aprender, considerando que todo cidadão tem direito ao
acesso e permanência na educação básica
gratuita.
Nesta perspectiva, a educação bilíngue
transforma a realidade educacional, desde
que a organização de estratégias curriculares esteja fundamentada na importância das
interações acima da oralidade, de modo que
a surdez não seja um problema para o desenvolvimento e a aprendizagem, mas permitindo
que ocupem espaço no conhecimento, na troca e na comunicação (BORGES, 2014).
Além do uso da língua, os estudantes
surdos dependem de espaços escolares estimulantes e desafiadores, que permitam a exploração das habilidades, não os reduzindo à
condição da surdez, mas reconhecendo este
estudante pelas capacidades, evidenciando
a necessidade e urgência de construção de
propostas educacionais e curriculares pautadas no respeito às diversidades e inclusão de
todos, independente das limitações (LACERDA, 2016).
A formação bilíngue está além da obrigação aos surdos de utilização da oralidade,
permitindo a apropriação da comunicação,
considerando a importância da Libras ao desenvolvimento dos surdos, não reduzindo a
língua à tradução do português, mas compreendendo a relevância do ambiente bilíngue à
comunidade surda, a partir da regulamentação de políticas educacionais que assegurem
a adoção da Libras em contextos múltiplos.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS
A metodologia adotada para a elaboração deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, baseando-se na
leitura de livros impressos, periódicos, revistas, artigos publicados, teses e monografias
que tratam o tema, expandindo ao estudo da
importância do bilinguismo para a aprendizagem dos surdos em espaços educacionais.
A consulta aos documentos que norteiam a
educação e a construção do currículo ocorreu
como leitura complementar.
Como objeto de pesquisa, destaca-se
a aprendizagem do surdo a partir da Libras,
considerando o bilinguismo essencial para a
formação dos estudantes, reconhecendo o
intérprete como facilitador do processo educacional.
As pesquisas consideraram trabalhos
publicados na língua portuguesa, dentro dos
últimos quinze anos, limitando as abordagens
ao breve histórico dos surdos, considerando
as situações de discriminação e segregação
social, além das leis que asseguram a inclusão em ambientes educacionais regulares,
bem como a importância do intérprete de Libras em diferentes contextos sociais, a fim
de proporcionar qualidade ao processo de
ensino-aprendizagem dos surdos em escolas
regulares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo buscou analisar a inclusão dos alunos surdos nas escolas regulares de
Educação Básica, a partir da identificação da presença da Libras como realidade no contexto
escolar, evidenciando a importância e necessidade do intérprete para efetivação do processo
de ensino-aprendizagem do estudante surdo.
A inclusão dos surdos ocorre de forma precária, assim como nos casos dos demais
estudantes com necessidades especiais, em que as políticas públicas voltadas à educação
evidenciam a necessidade de respeito às diversidades, bem como a importância da adaptação curricular, porém, efetivamente, estas práticas ainda apresentam defasagem quanto à
implementação, acompanhamento e regulamentação.
A inclusão dos surdos, objeto de estudo deste trabalho, está além de acolher surdos
nas salas de aula regulares, mas reconhecer a cultura e identidade da comunidade surda,
de modo que a aprendizagem seja facilitada por meio do uso da língua de sinais, proporcionando o sentimento de pertencimento, bem como o reconhecimento da relevância da Libras
aos estudantes surdos.
Ao longo das décadas, a comunidade surda busca a regulamentação de leis que estabeleçam a obrigatoriedade da Libras em diferentes contextos sociais, incluindo a escola como
espaço importante para a aprendizagem da língua de sinais, assim como a prática para que
a formação e conscientização ocorra a partir dos estudantes, ampliando para uma sociedade
que respeita às diversidades e compreende as particularidades dos grupos.
Neste contexto, o papel do intérprete é fundamental para que ocorra a facilitação da
comunicação entre surdos e ouvintes, utilizando como ferramenta a Libras, de modo que a
língua de sinais seja a prioridade para o desenvolvimento dos surdos, não representando apenas uma tradução da língua portuguesa, mas representando a complementação entre ambas.
Para tanto, as políticas educacionais precisam visar a reelaboração dos currículos, enfatizando a necessidade de novas propostas que permitam a adaptação das metodologias,
buscando estratégias para uma educação de qualidade, cabendo ao intérprete mediar a comunicação entre surdos e ouvintes, a fim de transformar a aprendizagem em algo significativo,
sem discriminação.
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O POEMA NA SALA DE AULA: CAMPOS LÉXICO-SEMÂNTICOS
E A VISÃO DO AMOR SERVIL
RESUMO: Neste artigo, apresentamos uma análise das escolhas léxico-semânticas que aparecem
em um poema redigido por alunos de uma escola da rede estadual de São Paulo. A produção
é fruto de uma proposta de intervenção realizada em sala de aula que contou com rodas de
leitura, discussões e análise do poema “Caso do vestido” de Carlos Drummond de Andrade.
O objetivo é verificar como os alunos trabalham com a temática do amor a partir de escolhas
lexicais próprias. Intencionamos estudar o cânone para desenvolver nos alunos o gosto pela
poesia, o reconhecimento do gênero poema, a reflexão e, com isso, a interação por meio da
leitura, produção escrita e artística. Ao considerar a estrutura do léxico, significado e contexto,
compreendemos que o ensino de língua portuguesa deve enfatizar tanto o desenvolvimento das
competências leitora e escritora, com vistas à ampliação lexical, bem como sua influência na
construção de efeitos de sentido.

Palavras-chave: Escolhas Lexicais; Campos Semânticos; Poesia; Leitura; Autoria.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo apresentamos uma análise das escolhas léxico-semânticas que constam do poema “A serva”, redigido por alunos do oitavo ano de uma escola pública
da rede estadual de São Paulo. O poema foi produzido a partir de uma proposta
de intervenção realizada em sala de aula que foi desenvolvida a partir de rodas de leitura,
discussões e análise de poemas de Carlos Drummond de Andrade.
O objetivo central é verificar como os alunos trabalham com o campo léxico-semântico
do amor a partir de escolhas lexicais próprias e como interagem com o poema de Carlos
Drummond de Andrade “Caso do vestido”, integrante da obra A rosa do povo. A intenção é
refletir sobre os aspectos lexicais e estilísticos da produção poética, considerando o processo
de leitura coletiva, a discussão, análise e interpretação dos poemas, seguidos do processo
de escrita e reescrita dos alunos.
Intencionamos trabalhar o cânone através de rodas de conversa para desenvolver a
leitura para fruição, o gosto pela literatura, sobretudo pela poesia, a capacidade de reflexão,
a melhora da expressão oral e escrita, assim como o reconhecimento do gênero poema e
sua estrutura e, com isso, proporcionar a interação por meio da leitura, produção escrita e
artística coletiva, estimulando a reflexão crítica e a capacidade de expressão das emoções,
sentimentos e valores.
A proposta aplicada em sala de aula em turmas de oitavo ano do ensino fundamental,
visou promover a escrita (a criação poética a partir da imitação de um poeta reconhecido),
o dialogismo e o interdiscurso, a fim de que o aluno pudesse se apropriar do modelo para
ampliar o seu repertório léxico-semântico, sua visão de mundo e a sua reflexão crítica.
Além de transpor para o papel palavras pertencentes ao campo léxico-semântico do
amor, na elaboração poética o aluno deveria refletir sobre a estrutura do poema, pensando
em rimas, versos e estrofes. A partir das escolhas lexicais e de sua expressividade, os alunos
se apropriam da língua, refletindo sobre sua escrita, sobre sua produção e sobre o que pretendem como poetas, como escritores, expressar aos leitores.
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CAMPOS LÉXICO-SEMÂNTICOS E
ENSINO DO LÉXICO
O estudo dos campos léxico-semânticos tem início a partir da noção de campos
associativos, que corresponde às relações
semânticas e estruturais do léxico, tal como
as redes semânticas sintagmáticas e paradigmáticas de Saussure (2006).
Podemos compreender melhor a ideia
de campos associativos, conforme exemplo
apresentado por Henriques, para o qual uma
unidade lexical possui associação semântica com outras unidades lexicais A unidade
lexical escravidão, por exemplo, relaciona-se
semanticamente com as unidades clausura,
cativeiro, e ainda com escravatura, escravizar. O autor afirma também que há outras
associações possíveis, relacionadas ao sentido figurado da unidade lexical escravidão:
dependência, submissão, sacerdócio, magistério (2018, p. 77).
Os exemplos são importantes para compreender que as associações podem apontar
para vários aspectos e estão intimamente relacionadas à visão de mundo e a pressupostos individuais dos interlocutores no momento
da construção textual, seja através da leitura
ou escrita. No entanto, o autor pondera que o
uso do termo campo semântico pode ocorrer
de forma genérica, aproximando sua definição da de campo conceitual. Essa é a visão
de Vanoye que se refere a campo semântico
como o agrupamento ideológico para interligação de sentido entre as diferentes unidades
lexicais ou sintagmas, enquanto o campo lexical trata do agrupamento linguístico (2002,
p. 28).
Ao refletirmos sobre o ensino do léxico
em sala de aula, consideramos que o enfoque essencial deve ser o trabalho com o texto. Ressaltamos que a abordagem do léxico
não pode ocorrer com análise de palavras e
estruturas isoladas, mas a partir de uma si-

tuação de comunicação. Cabe ao professor
a ampliação do repertório lexical dos alunos,
o que deve ocorrer a partir da leitura e da
escrita, conforme pontua Ferraz, segundo o
qual é necessário que o ensino do léxico faça
parte do processo de aprendizagem em sala
de aula a partir do trabalho com a leitura e a
produção escrita, visando o desenvolvimento
das competências comunicativas.
Ferraz ressalta ainda a existência de
três tipos de vocabulário: ativo, de reserva
e passivo. Todos estão vinculados à competência lexical dos falantes, uma vez que estes
possuem conhecimento das regras lexicais e
de parte do conjunto do léxico. Para Ferraz,
fazem parte do vocabulário ativo as palavras
usadas regularmente pelos falantes, por sua
vez, ao vocabulário de reserva, ou de transição, fazem parte as palavras conhecidas, porém não utilizadas pelos falantes, ou usadas
eventualmente na escrita (2002, p. 28).
O autor esclarece que o estímulo ao
desenvolvimento da competência lexical e
comunicativa em sala de aula tem o objetivo
de transpor o vocabulário passivo do aluno
para o ativo, fator essencial a ser trabalhado pelos professores de língua portuguesa,
a fim de expandir o conhecimento lexical dos
alunos, concedendo-lhes segurança para uso
dos recursos linguísticos em todas as suas
possibilidades.
A esse respeito Antunes corrobora,
afirmando que as escolhas lexicais partem
de pressupostos, tais como o conteúdo da
mensagem, ou seja, o assunto ou tema delimitados para a escrita, pois são esses fatores
que darão os contornos expressivos do texto;
a função e objetivos pretendidos com o texto,
bem como sua intencionalidade; o gênero do
texto a ser produzido, conforme sua estrutura
e linguagem específicas; o suporte, no qual
será publicado ou exposto o texto; o público-alvo a quem se destina o texto, a partir
da característica sócio-interativa da língua; a
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linguagem a ser utilizada: oral ou escrita, mais
monitorada ou não; a modalidade do uso linguístico, a partir de uma gradação do informal
ao mais formal; e, por fim, a interação verbal
contextualizada (2012, 53-59).
Com isso, entendemos que as escolhas
lexicais exercem papel fundamental na composição do texto, correspondendo à intencionalidade e ao sucesso comunicativo, pois dependem de todos os elementos necessários
para a escrita, cujo enfoque é a interação.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a linguagem deve ser
usada para estruturar e explicar a realidade,
a fim que os alunos saibam não só acessar e
compreender as informações – fazendo uso
delas, reconstruindo, articulando seu conteúdo e identificando aspectos relevantes a
serem registrados e esquematizados – mas
também que possam aumentar e aprofundar
seu conhecimento de mundo através da ampliação léxico-semântica, além de selecionar
adequadamente as palavras de acordo com o
assunto e situação de comunicação (BRASIL,
1998, p. 32-3).
Pontuamos, com isso, que o ensino do
léxico não deve ficar restrito à aprendizagem
de palavras descontextualizadas, mas que,
de forma articulada, proporcione ao aluno a
construção de sentidos através do texto. Dessa forma, para aplicação da proposta pedagógica, procuramos embasamento nos procedimentos didáticos sugeridos nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), trabalhando
com os alunos o significado de unidades
lexicais de mesmo campo semântico e seu
uso em diferentes situações de comunicação,
bem como seus efeitos de sentido estilísticos
e expressivos no texto (BRASIL, 1998, p. 835).
Ao considerar o léxico em sua relação
com a estrutura, significado e contexto, compreendemos que o ensino de língua portuguesa – diferentemente de ensinar a gramática

a partir de atividades que requeiram apenas
classificação e memorização sem significados que dialoguem com a realidade dos estudantes – deve enfatizar tanto o desenvolvimento das competências leitora e escritora,
mediante a articulação de atividades de leitura, interpretação, produção escrita e reescrita,
com vistas à ampliação lexical, bem como a
análise de sua influência na construção de
efeitos de sentido no texto.

O FEMININO E O AMOR SERVIL:
ANÁLISE DE “CASO DO VESTIDO”
A visão do amor apresentada no poema “Caso do vestido”, nos remete à submissão e à servidão ao patriarcado. No poema,
o vestido usado pela mulher, pela amante,
representa o corpo feminino sensual, que é
objeto de desejo do homem, do marido e do
ser masculino. É nessa tradicional sociedade
patriarcal que o homem tem a permissão para
trair a mulher e o seu amor. Já à mulher, cabe
a submissão, a aceitação, o amor incondicional e a doação.
Na obra de Carlos Drummond de Andrade, identificamos a temática do amor, ao
mesmo tempo submisso e platônico, idealizado e puro frente ao desejo sexual. A estabilidade e satisfação se dão mediante o relacionamento com o outro, o eu lírico se completa
no ser amado.
O mesmo amor que concede paz e
união ao lado do ser amado, provoca sofrimento e dor diante da perda e da rejeição.
Um sentimento abstrato que precisa se concretizar para chegar à plenitude. Na poesia
drummondiana, temos a constante de um eu
lírico atormentado em busca da satisfação
amorosa, em um ideal de amor e ser amado.
O resultado são o desencanto e a frustração
diante da contradição humana: sentimento
versus desejo.
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Os contrastes do amor em Drummond
são verificados a partir das oposições entre
corpo/alma, rejeição/atração, encontro/desencontro, união/separação, puro/sensual,
pecaminoso/respeitoso, individual/universal.
Uma questão existencial constante na literatura que revela o quão contraditório e destruidor é para os seres humanos que o buscam
incessantemente em meio a alegrias, incertezas, sofrimento e dor.
“Caso do vestido” é um poema que
apresenta certa regularidade, com cento e
cinquenta versos, setenta e cinco dísticos
heptassílabos (redondilha maior) e uma narrativa interna: conta um caso de adultério, a
partir de um vestido pendurado na parede,
motivo da curiosidade das filhas da esposa
traída:
Nossa mãe, o que é aquele
vestido, naquele prego?
Minhas filhas, é o vestido
de uma dona que passou (ANDRADE,
2008, p. 96).

Observamos e discutimos em sala de
aula os aspectos temáticos que envolvem as
questões do amor carnal, do amor submisso,
da servidão e da infidelidade. A família teme
a figura do pai e marido, representante típico
do patriarcado. A mãe e esposa é submissa,
servil. A amante é uma mulher sensual, cobiçada pelos homens.
As mulheres apresentadas no poema,
embora distintas, possuem a mesma condição: são oprimidas ao se sujeitarem ao desejo masculino, seja a submissão emocional
ou sexual. Nos versos finais do poema, constatamos que a amante, antes provocativa e
dominadora, passa à condição de mulher
abandonada e humilhada.

Verificamos no poema o retrato da sociedade brasileira patriarcal, através de uma
linguagem simples e de uma cena localizada,
temos a tratativa de uma temática universal.
A expressividade vem à tona com as figuras
tradicionais do universo brasileiro: o feminino
oprimido, resignado e o masculino opressor,
conforme explicitado por Merquior:
Todos estes elementos estilísticos confirmam a justeza da observação de Antônio Houaiss: “Caso do vestido” eleva a
linguagem rústica de uma “cena da vida
de província” ao nível da mais alta força
lírica. A anedota regional aí está perfeitamente universalizada. Mas este poema
ilustra também, com a mesma expressividade do ciclo de Itabira, as ressonâncias
emocionais da figura do pai. A submissão
da mulher, a estabilidade do poder paterno – tão sensível no laconismo do fazendeiro quando da sua volta – denunciam
a profunda ligação da psique brasileira
ao sistema social e cultural que presidiu
à formação histórica do país: o regime
patriarcal. Nunca Drummond esteve mais
próximo da alma coletiva que nessa “história de uma paixão”, em que os sentimentos mais intensos têm o rosto anônimo da tradição; e, no entanto, não deixa
de ser significativo que, numa narrativa
tão marcada pela situação patriarcal, o
primeiro plano estético seja tão resolutamente conferido ao estoicismo e ao amor
da mãe (2012, p. 165-166).

Por um lado, temos a figura da mãe,
santificada em seu amor fraterno e puro, que
guarda o vestido como símbolo do pecado
e tentação sofrida pelo homem. Por outro, a
amante, objetificada na imagem do vestido,
é a responsável e culpada pelo lar desfeito
e por levar o homem ao erro, ao pecado. O
vestido simboliza, portanto, a violência a que
essas mulheres são submetidas.
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Enquanto o poema apresenta a mistura
de sentimentos vividos pelas duas mulheres
- amor, ódio, mágoa, humilhação, orgulho -,
o silêncio do marido contrasta com as vozes
femininas dentro da narrativa. O poder, o desejo e a força masculina sobressaem neste
cenário, oprimindo e causando sofrimento a
essas mulheres. O pai é o chefe da família
e aquele que impõe sua vontade. Conforme
Candido:
É tão viva esta presença de cunho patriarcal, que uma balada como “Caso do
vestido” – RP, completamente desligada
das lembranças individuais e da poesia
familiar, chega a parecer uma espécie de
núcleo desse poderoso complexo. Das
brumas de um lirismo quase folclórico,
surge nela o patriarca devorador que esmaga os seus e impõe a própria veleidade como lei moral (1995, 131-132).

Após a leitura do poema e essa análise
preliminar, os alunos puderam perceber que
as escolhas lexicais remetem a um texto coloquial, que simula um diálogo da mãe com
suas filhas. Analisamos junto com os alunos
o campo léxico-semântico referente ao amor
e constatamos a submissão da mulher em
relação ao homem, ao patriarca, que valoriza
o desejo sexual em oposição ao sentimento.
Temos, então, por parte da mulher submissão, súplica, opressão e rejeição.
O amor no poema tem duas vertentes:
paz e sofrimento dentro de uma perspectiva positiva e outra negativa respectivamente.
No que se refere aos elementos positivos do
amor, foram identificados no poema os verbos amar, gostar, acalentar, e os substantivos
perdão, sorriso e paz. Compreendemos que
as unidades lexicais selecionadas compõem
um cenário de segurança para a esposa, fazendo-a feliz ao lado de seu marido. O amor
é tido como um sentimento nobre que pressupõe a tranquilidade e o acolhimento.

Em oposição, temos os aspectos negativos com os verbos perder, afastar, devorar,
fechar, chorar, beber, bater, deixar, implorar,
curvar, matar, (não) ligar. Os adjetivos transtornados, irado, enjoado remetem à dor, solidão e mágoa. O advérbio de negação não,
como unidade gramatical, reforça a ideia de
conflito, abandono, submissão, tristeza e sofrimento:
E ficou tão transtornado,
se perdeu tanto de nós,
se afastou de toda vida,
se fechou, se devorou,
chorou no prato de carne,
bebeu, brigou, me bateu,
me deixou com vosso berço,
foi para a dona de longe,
mas a dona não ligou.
Em vão o pai implorou (ANDRADE, 2008, p. 97).

As escolhas lexicais do poema revelam
que a família é dominada pelo pai, o patriarca
que abandona a esposa submissa em busca
da amante. Mostram a oposição entre o desejo e a destruição da família frente à ambição
sexual masculina pela mulher sedutora que se
sobressai frente à mulher submissa preterida.
Analisamos com os alunos o campo semântico referente à temática do amor e constatamos uma visão patriarcal que remete à
submissão da mulher e de seus sentimentos
ao homem frente ao desejo sexual.
No poema “Caso do vestido”, traçamos
um ciclo do amor, demonstrando essa alternância entre os elementos positivos e negativos que vão do desejo à desilusão e arrependimento. As escolhas léxico-semânticas
reforçam as características humanas em sua
busca constante e, até mesmo, masoquista
pelo amor em um ciclo que vai da ilusão à
desilusão amorosa: desejo, súplica, submissão, sofrimento, desilusão e arrependimento.
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Figura 1 – Campo Semântico do Ciclo
do Amor em "Caso do vestido”

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
O poema valoriza o desejo sexual do
homem pelo corpo feminino em detrimento
do sentimento. Diante disso, percebemos o
ideário masculino a partir da descrição da
amante em dois aspectos distintos, como mulher dominadora-pecadora e ao mesmo tempo virginal-humilde.
O campo léxico-semântico do sexo é
construído a partir dos verbos dormir, enamorar-se, pedir e satisfazer, considerando o
homem que se enamorou e pediu para ter
relações sexuais (dormir) com a dona do vestido para satisfazer os seus instintos:

Figura 2 – Campo Semântico do Amor
Sexual em "Caso do vestido"

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
As escolhas lexicais que constroem o
campo semântico do amor sexual revelam
novamente o corpo feminino como objeto do
sexo para satisfação dos desejos do imaginário masculino. Assim, temos a mulher sedutora – dominadora e pecadora – de colo
mui devassado que, ao mesmo tempo, possui
cinturinha, pezinho e olhinhos – virginal e humilde. O diminutivo indica delicadeza e infantilização, concedendo um toque de pureza ao
corpo da amante:
Olhei para a cara dela,
quede os olhos cintilantes?

Olhei para vosso pai,

quede graça de sorriso,

os olhos dele pediam.

quede colo de camélia?

Olhei para a dona ruim,

quede aquela cinturinha

os olhos dela gozavam.

delgada como jeitosa?

O seu vestido de renda,

quede pezinhos calçados

de colo mui devassado,

com sandálias de cetim? (ANDRADE,
2008, p. 102).

mais mostrava que escondia
as partes da pecadora (ANDRADE, 2008,
p. 98-99).

Figura 3 – Campo Semântico Corpo
Amante em "Caso do vestido"

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
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No que concerne à amante, percebemos ainda o juízo de valor transmitido pela
construção léxico-semântica, através de sua
caracterização como mulher antes cobiçada
pelo marido e depois rejeitada. Notamos uma
gradação lexical dessa mulher pecadora, perversa e soberba que atrai o homem para si.
Mas, quando rejeitada, surge pobre, desfeita
e mofina para pedir perdão à esposa traída.
Figura 4 – Campo Semântico Amante
Rejeitada em "Caso do vestido"

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
O poema de Carlos Drummond de Andrade nos apresenta claramente sua visão de
mundo em uma perspectiva do amor como
sentimento existencial contraditório que ilude
e satisfaz, no entanto, também fere, provoca
conflitos e decepções. Apesar disso, de forma masoquista, os seres humanos continuam
a buscá-lo indefinidamente, porque faz parte
da natureza humana perseguir a plenitude.
A gente procura o amor como fonte de
realização plena, evidentemente. Mas está
mais do que provado que esta realização
nunca é desacompanhada de grandes
tremores de terra, grandes convulsões, e
nós sabemos o preço disso, porque há
uma história que, dependendo da nossa
experiência – ela vem nos livros, nas óperas, na pintura – mostra as tristezas do
amor. É uma procura talvez masoquista,
mas que faz parte da natureza humana.
Não creio que alguém aspirasse a um
amor puramente tranquilo, celestial, mesmo porque, na prática, está demonstrado
que é impossível (ANDRADE, 2012).

A SERVA: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO
POÉTICA DOS ALUNOS
Seguindo os passos de Drummond, o poema “A serva”, escrito por sete alunos do oitavo
ano do ensino fundamental, de uma escola da
rede pública estadual da cidade de São Paulo, é
redigido sob o ponto de vista de um sujeito feminino que se deixa enredar pelo amor. No texto,
o sentimento traduz estabilidade, paz e alegria,
já a sua ausência provoca tristeza e depressão:
A serva
Eu amava um homem
Mas ele me deixou
Ele me fazia bem
E nunca me decepcionou
Desde que nos conhecemos
Ficamos abraçados no tempo
Nós fizemos como passatempo
Ficamos jogando a demo
Mas você mudou
E aos poucos me deixou
Na despedida aos prantos ficou
E disse que nunca me amou
Fiquei depressiva
Pensei em me matar
Mas aquela alegria que sentia
Por um homem que fiz amor
Me curvei perante a supremacia (PRODUÇÃO ESTUDANTIL, 2018).

O título “A serva” e o último verso “me
curvei perante a supremacia” revelam a submissão ao homem amado, ao patriarcado
opressor. Remetem ao poema “Caso do vestido”, de Carlos Drummond de Andrade, reproduzindo a traição diante da aventura amorosa
do marido. Curiosamente, os estudantes, todos do sexo masculino, criaram uma persona
feminina para dar voz ao patriarcado, o que
demonstra a habilidade na construção poética, assim como o reconhecimento do eu lírico
como uma voz que se expressa no poema
distinta de seu autor.
A construção léxico-semântica do
amor no poema pode ser percebida a partir
de duas vertentes: negativa, considerando o
abandono, a depressão e o suicídio; e positiva, através das lembranças alegres que a
relação amorosa deixou. É possível notar uma
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dependência emocional que coloca o masculino em posição superior, dotado de poder e
força: aquele que é o responsável pela alegria
e estabilidade e sem o qual a vida se torna
insuportável, sem sentido.
Quanto à estrutura, a composição apresenta quatro quartetos com versos livres, embora verifiquemos uma tentativa de organização de um esquema de rimas: ABAB, CDDC,
BBBB, EFEGE – homem, bem; deixou, decepcionou, mudou, ficou, amou; conhecemos,
demo; tempo, passatempo.
A unidade lexical serva já indica a servidão, aquela que não têm direitos ou bens,
que obedece a alguém, dependente, serviçal.
A mulher é subjugada, está sob o domínio
do homem e vive sob a condição de criada,
sem direito à sua liberdade. O último verso:
Me curvei perante a supremacia indica uma
visão de superioridade do patriarcado, do homem como ser dominante e poderoso, o que
corresponde a um clichê.

Os elementos positivos se relacionam
à memória do momento em que o casal se
conheceu, dos momentos juntos, da diversão
(passatempo). No último verso da segunda estrofe ficamos jogando a demo refere-se à indecisão do relacionamento. Demo, abreviação de
demonstração, é uma amostra normalmente
gratuita de um videogame recém lançado. A
ideia é que as pessoas possam experimentar
o jogo antes de comprar, por isso os criadores de videogames permitem que os usuários
façam testes nas primeiras fases, a fim de despertar o interesse das pessoas em adquiri-lo
posteriormente. Percebemos aqui a metáfora
utilizada pelos alunos, relacionando o universo
dos videogames ao amor que foi temporário,
uma experiência sem compromisso.
Figura 5 – Campo léxico-semântico do
amor em “A serva”

Com isso, notamos uma situação de
abandono, desilusão, tristeza profunda e a
vontade de recorrer à morte como fuga da
realidade, ou seja, a impossibilidade da existência sem o seu amado, no qual a mulher depositou todas as suas expectativas e sonhos.
Constrói-se um cenário de profunda dependência emocional, no qual o amor apresentado no poema aprisiona a mulher e, apesar de ter sido abandonada e rejeitada, ela
afirma que o homem lhe fazia bem e nunca a
decepcionaria até aquele momento.
No que se refere ao campo léxico-semântico do amor, como sentimento contraditório, destacamos as escolhas lexicais que
mostram o seu lado negativo que representa
o sofrimento e a dor e positivo, a alegria e
diversão.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.
Nas duas últimas estrofes, surgem as
lamentações pela rejeição e desejo de suicídio, uma vez que a mulher perdeu toda a
alegria em sua vida representada na figura do
homem amado. Ao se curvar, reconhece sua
condição de serva. A visão do amor neste
poema refere-se à poética drummondiana no
que diz respeito aos aspectos paradoxais do
amor que se manifesta em um ciclo: alegria –
submissão – desilusão – abandono – tristeza
– morte. As escolhas compõem exatamente esse cenário cíclico dos relacionamentos
amorosos. A morte neste caso pode indicar o
término da relação em seu sentido simbólico,
o fim de um ciclo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se dizer que a influência de Carlos Drummond de Andrade foi extremamente importante para a elaboração da atividade proposta. Verificamos o influxo do poema de Carlos
Drummond de Andrade na poética dos leitores-autores, a partir dessa visão negativa do amor
que corresponde ao ciclo que vai da idealização à desilusão. A leitura e escrita contribuíram
para reflexão e ampliação do repertório lexical e visão de mundo dos estudantes em um processo ativo, no qual os leitores-autores mediante suas experiências puderam se apropriar do
poema lido e analisado, dando-lhe novo significado.
Os adolescentes, leitores-autores, têm muito a dizer, mas a escola, muitas vezes, não
lhes concede voz. Logo, foi fundamental dar vazão à imaginação e à escrita dos estudantes
para podermos obter resultados satisfatórios. Por meio das escolhas lexicais para composição dos poemas, revelaram-se visões de mundo próprias. Coube aos alunos refletir sobre os
conceitos de amor e desejo, assim como sobre suas contradições.
O campo léxico-semântico do amor proporcionou análises das relações de interesse, da
objetificação e submissão da mulher, da dor da rejeição, da traição e da solidão. Pudemos,
portanto, notar o quanto os adolescentes, críticos de sua realidade, conseguem perceber os
conflitos que um único sentimento provoca na alma humana, pois a busca constante pelo
amor perfeito nem sempre é fácil.
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OS DESAFIOS DO ENSINO DE GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS
NA ATUALIDADE BRASILEIRA
RESUMO: O artigo tem o objetivo de apresentar os desafios que o Ensino de Geografia enfrenta,
quando se trata da etapa do Ensino Fundamental I no contexto atual do Brasil, pois nessa fase,
o foco principal está no processo de alfabetização. Além disso, a falta de formação específica
no Ensino de Geografia, para os docentes dessa etapa, acaba reproduzindo na sala de aula
uma disciplina desinteressante e descontextualizada. E insiste em permanecer com um ensino
tradicional e fundamentado na memorização de conteúdo. Atualmente a Base Nacional Comum
Curricular - BNCC estabelece que essa disciplina considere a relevância do pensamento espacial
para a formação do discente. Assim, tornar o Ensino de Geografia, que é de extrema importância
para a formação cidadã, uma disciplina presente no cotidiano da sala de aula dos Anos Iniciais
de forma contextualizada e que tenha sentido para ao alunos, oferecendo uma interação com
suas diversas realidades, vem sendo alguns dos desafios para essa disciplina. O método utilizado
foi a revisão bibliográfica no campo qualitativo e com abordagem descritiva. A fundamentação
ocorreu com o uso de livros, monografias, revistas e artigos científicos. Os principais autores que
basearam a pesquisa foram: Callai (2005), Cavalcanti (2010), Santos (2012), Silva (2014), Feliciano
(2017). Dentre os maiores desafios identificados é preciso destacar a formação do professor, pois
nessa fase do ensino, o docente não tem como exigência a formação específica na disciplina,
isso acaba trazendo complexidade ao discutir sua prática e acaba fazendo com que a disciplina
seja colocada em segundo plano.

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Ensino Fundamental I; Desafios.
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INTRODUÇÃO

N

o Brasil o Ensino de Geografia ganhou maior evidência somente a partir do
surgimento do Colégio Pedro II em 1837. (VLACH, 2015). Ao longo dos anos a
sociedade passou por diversas transformações e atualmente a tecnologia vem
deixando essas mudanças cada vez mais rápidas, isso trouxe diversos desafios para o Ensino
de Geografia, principalmente quando se trata dessa disciplina no Ensino Fundamental I, por
ser uma etapa em que o foco, principalmente nos dois primeiros anos, consiste no processo
de alfabetização e no ensino das operações matemáticas. (LEITE, 2002).
Mesmo compreendendo que a disciplina de geografia é extremamente importante para a
formação cidadã, os educadores nessa fase apresentam dificuldades em oferecer a disciplina
no cotidiano da sala de aula, levando a seguinte problemática: Quais são os desafios que o
Ensino de Geografia vem enfrentando nos Anos Iniciais na atualidade brasileira?
Por isso, este trabalho tem como objetivo geral apresentar quais são os desafios que o
Ensino de Geografia enfrenta quando se trata da etapa do Ensino Fundamental I, no contexto
atual do Brasil. E como objetivos específicos temos: conhecer o breve histórico do Ensino
de Geografia no Brasil, demonstrar como vem acontecendo o ensino de geografia no Ensino
Fundamental I em escolas públicas brasileiras e apresentar os desafios que a disciplina de
geografia enfrenta na etapa dos Anos Iniciais no atual contexto brasileiro.
Assim o trabalho se organizou da seguinte forma: a princípio será apresentado um
breve histórico sobre o Ensino de Geografia no Brasil para em seguida mostrar como vem
ocorrendo esse ensino nos Anos Iniciais em escola públicas, finalizando na identificação dos
desafios que a prática do Ensino de Geografia vem enfrentando no Ensino Fundamental I, no
atual contexto das escolas públicas brasileiras.
O método utilizado foi a revisão bibliográfica no campo qualitativo e com abordagem
descritiva. A fundamentação ocorreu com o uso de livros, monografias, revistas e artigos
científicos. Os principais autores que basearam a pesquisa foram: Callai (2005), Cavalcanti
(2010), Santos (2012), Silva (2014), Feliciano (2017). É preciso considerar a importância
que o ensino de Geografia possui para o desenvolvimento dos alunos e que mesmo diante
do início da escolarização é possível inserir o conteúdo dessa disciplina de modo contextualizado, considerando a realidade de todos os envolvidos no processo educacional. Porém,
cada vez mais surge a necessidade de que os docentes se preparem para as diversas questões que podem surgir, ainda mais em um contexto de transformações sociais que ocorrem
velozmente. (LEITE, 2020).
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BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE
GEOGRAFIA NO BRASIL
O Ensino de Geografia no Brasil, tem
sua maior evidência a partir do ano de 1837
com a criação do Colégio Pedro II no Rio
de Janeiro, que aparece com a proposta de
se tornar uma referência para o ensino público, mas era uma educação oferecida apenas
para formar a elite brasileira.
No entanto, antes desse contexto, segundo Pessoa (2007, p. 31-32 apud SILVA,
2014, p. 15):
Durante os mais de duzentos anos de monopólio o da educação jesuítica no Brasil
a geografia não teve vez e nem voz nas
escolas enquanto disciplina escolar. O
ensino dos conhecimentos geográficos
eram secundarizados no currículo subsistente. Não existiam, também cursos de
formação de professores (as) para atuar
com o ensinamento destes saberes. Os
conhecimentos geográficos, embora de
grande interesse do Estado, eram até então pouco propagados nas salas de aulas (PESSOA, 2007, p. 31-32 apud SILVA,
2014, p. 15).]

Contudo, o Ensino de Geografia sempre passou por muitas mudanças e antes do
Colégio Pedro II inseri-lo em seu currículo ele
já era uma exigência no exame para as faculdades de direito, desde 1831. E mesmo
antes desse período o Ensino de Geografia
já acontecia, no entanto, de forma indireta.
(FELICIANO, 2017; VLACH, 2015).
Segundo Vlach (2015, p. 189) a presença desse ensino “ocorria por meio da história
do Brasil e da língua nacional, cujos textos
enfatizavam a descrição do território, sua dimensão, suas belezas naturais.”

Desde 1838 o ensino de Geografia
ocorria junto com o ensino de História, no entanto quando ocorre o Decreto Monte Alegre
no ano de 1849, a separação entres essas
disciplinas, História e Geografia, acontece e a
partir daqui a geografia se torna uma disciplina obrigatória em todo o ensino secundário.
“Esse ensino era destacado por descrever,
enumerar lugares, e também por estimular o
patriotismo através da exaltação da natureza
e também difundir a ideologia do nacionalismo patriótico.” (FELICIANO, 2017, p. 3927).
De acordo com Silva (2014) no período
republicano o ensino da geografia nas escolas passa por uma renovação fundamentada
em várias reformas, mas nesse contexto ficaram quatro reformas estabelecidas. A primeira
que planejou foi Benjamim Constant no ano
de 1890 e ficou constituído que a disciplina
de Geografia faria parte das sete séries do
ensino secundário integral.
Enquanto que a segunda reforma aconteceu em 1901 e ficou conhecida como a
reforma Epitácio Pessoa, nesse momento o
ensino não tem grandes mudanças, mas é
possível destacar a redução que sofreram no
ensino secundário integral nos três primeiros
anos as aulas desse ensino. O terceiro acontecimento da reforma foi em 1911 e ficou denominado como Rivadávia da Cunha Corrêa,
e como característica de alterações foram a
diminuição do curso secundário que era de
sete e passa a ser de seis anos e o ensino
de Geografia faria parte dos três primeiras
séries, a carga horário da disciplina era de
três horas na semana para cada uma das três
primeiras séries.
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E por fim a quarta reforma que ocorreu
no ano de 1915 e teve como nome intitulado Carlos Maximiliano, nesse período ocorre
novamente a redução do curso secundário
e que de seis passa a ser de cinco anos de
duração. “Em relação ao ensino de geografia
podemos certificar que a referida reforma conduzia a disciplina para uma depreciação em
relação à reforma anterior.” (PESSOA, 2007,
p. 42 apud SILVA, 2014, p. 16).
Segundo Cavalcanti (1998) o Ensino
de Geografia passou mais mudanças quando ocorreu um movimento de renovação na
educação brasileira e isso foi por fazer parte
de várias reflexões unidas de um modo mais
geral a respeito dos “fundamentos epistemológicos, ideológicos e políticos da ciência geográfica” que começou no final da década de
70. (CAVALCANTI, 1998, p. 18 apud SANTOS,
2012, p. 8). É diante dessas reformulação que
a consideração de Moreira (1992) consiste
em relatar que Lacoste teve um papel relevante ao dar “impulso inicial às reflexões para
renovação da Geografia no Brasil ao analisar,
entre outras coisas, o comprometimento da
“Geografia do professor” e o caráter estratégico do saber sobre o espaço, “escondido” por
esta Geografia.” (Apud SANTOS, 2012, p. 8).
Como esclarece Campos (2011 apud
FELICIANO, 2017) a geografia como disciplina educacional surgiu do modelo de educação excludente que foi inspirada e moldada
no exemplo dos liceus franceses. Ao chegar
a esse ensino no curso secundário do colégio
Pedro II havia como proposta a instrução da
elite que tinha o poder, isso para que fosse
possível começar a carreira política, assim
como outras atividades relacionadas, porque
a geografia era vista como alicerce para essa
capacitação.

Godoy (2010 apud FELICIANO, 2017),
relata que essas transformações foram relevantes para o ensino de geografia, porque
colaborou com a profissionalização da docência, pois passou a ser necessário formar e
qualificar profissionais com o foco específico
da geografia. Afinal, antes para atuar como
docente desse ensino era permitido aos profissionais com formação de outras áreas.
Ainda Cavalcanti (1998 apud SANTOS,
2012), ressalta que até o fim do século XX,
a Geografia era em sua essência tradicional,
fundamentava-se no positivismo. As ideias
desse ensino era voltada para o nacionalismo e fazia uso de uma metodologia descritiva
e que pouco questionava, tinha como base
a repetição dos conteúdos que eram pouco
atraentes e apenas consistia em um processo
de memorização, ou seja, decorar mesmo, os
países, estados e suas capitais.
Silva (2014) reforça ao dizer que os professores nesse período do século XX seguiam
de maneira exata uma metodologia tradicional
fundamentada na reprodução dos conteúdos
dos livros didáticos e assim as aulas eram
de forma expositivas. Nesse momento muitos
professores adotaram essa metodologia levando aos alunos à uma prática de memorização dos assuntos e a uma reprodução desses
conteúdos de forma mecânica.
Ainda é preciso destacar, o “modo autoritário que os docentes exerciam em sala de
aula onde, o professor tinha vez e voz e não
havia brecha para os alunos exporem seus
pontos de vista tornando assim as aulas chatas, enfadonhas e tediosas.” (SILVA, 2014, p.
17). Esse modelo de Geografia esteve presente nas escolas brasileiras até aproximadamente o final da década de 80. (SANTOS,
2012).
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Essas questões fizeram com que críticas surgiram a respeito desses métodos de
ensino e ainda que novos modos de repensar fossem construído sobre esses aspectos,
pois a prática do ensino tradicional persiste
em continuar mesmo com o tempo passando
e com as mais diversas mudanças ocorrendo, sejam as transformações política, social,
econômica e no que diz a educação é uma
das principais em demonstrar dificuldade em
acompanhar essas alterações ao longo dos
anos no Brasil (SILVA, 2014).
No currículo educacional a geografia
tem a função unicamente estratégica e de
cunho militar, ou seja, “estuda, analisa e descreve o espaço físico sem considerar o homem como um ser cidadão que pensa e atua
dentro desse espaço.” (PEREIRA, 2009 apud
FELICIANO, 2017, p. 3929):
Esse caráter abstrato de ensino, que ignora todas as contradições existentes dentro
da sociedade, e o controle imposto pelo
Estado, será absorvido de forma natural
cujo conceito é forjado de que os conflitos existentes serão resolvidos e corrigidos pelo estado, ou pelas leis criadas
por ele, sem levar em conta as contradições e diferenças. Isso se faz necessário
para construir uma identidade nacional,
ou seja, anulam-se as diferenças e forjar
uma unidade ideal (FELICIANO, 2017, p.
3929).

De acordo com Leite (2002, p. 249) a
Geografia enquanto ciência surge “em um
contexto histórico de fragmentação de grandes impérios, emergência e consolidação
de Estados-Nação.” Além disso, a Geografia
enquanto ciência se desenvolve conforme o
“processo de avanço e domínio das relações
capitalistas de produção” (LEITE, 2002, p.
249).

O ensino foi passando por diversas
transformações e atualmente está presente
em todos o Ensino Básico, porém quando se
trata dos Anos Iniciais a formação específica
não é uma exigência mesmo nos dias atuais,
ou seja, mesmo diante de tantas mudanças
históricas e mesmo com toda a legislação
existente o Ensino de Geografia se depara
com questões como a da formação docente quando se trata do Ensino Fundamental I
(SANTOS, 2012).

O ENSINO DE GEOGRAFIA NOS ANOS
INICIAIS
O Ensino nos Anos Iniciais consiste na
etapa que abrange do 1º até o 5º ano e nessa
fase a faixa etária das crianças vai normalmente dos 6 até 10 anos de idade. Nesse
momento, a princípio tem seu foco no processo de alfabetização dos sujeitos. (BRASIL,
2018).
O que acontece, segundo Callai (2010
apud SILVA; SILVA, 2018) é que apesar de
atualmente a disciplina de Geografia fazer
parte do quadro de matérias ministradas no
Ensino Fundamental I ela acaba, frequentemente, sendo renegada e colocada em segundo plano. Assim, muito pouco se vê sobre
os conteúdos dessa disciplina nessa etapa
do ensino e isso resulta em alunos que não
aprendem e em alguns casos nem mesmo
tem acesso aos conceitos e que são relevantes para a vida deles.
De acordo com Castellar (2010 apud
SILVA; SILVA, 2018) o processo de alfabetização geográfica, nessa etapa do ensino, é
muito importante e o professor possui um papel essencial nesse processo, por cabe a ele,
através do ensino de Geografia, proporcionar
o conhecimento e facilitar a compreensão da
realidade em que o discente vive, tornando
acessível e fácil o saber já construído e o
entendimento do processo social cotidianamente vivido.
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Segundo Santos (2012) essa não formação específica que alguns profissionais
não possuem, leva com que as aulas de geografia não sejam atrativas e ainda acabe
sendo descontextualizada da realidade dos
discentes.
Nos Anos Iniciais os conceitos essenciais que precisam ser trabalhados na disciplina de geografia, segundo a afirmação de
autores geógrafos, são “os de lugar, de paisagem, de região, de natureza, de sociedade
e de território.” (SANTOS, 2012, p. 1).
Isso faz com que, de forma constante,
a maioria dos alunos acabe vendo a Geografia como apenas mais uma matéria que faz
parte do horário educacional e que será mais
um conteúdo a ser memorizado, sem relação
alguma com as experiências socioespaciais
vivenciadas por esses indivíduos (SANTOS,
2012).
Para Cavalcanti (1998, p. 36 apud SANTOS, 2012, p. 1) as características do ensino
e da aprendizagem da Geografia se realiza
pelo uso excessivo “do livro didático, pela
aplicação dos conteúdos mais conceituais
que procedimentais como também pela utilização descontextualizada e estereotipada de
cartas geográficas.”
De modo geral o papel da geografia
na educação segundo Callai (2005, p. 228229) é “ler o mundo da vida, ler o espaço e
compreender que as paisagens que podemos
ver são resultados da vida em sociedade, dos
homens na busca da sua sobrevivência e da
satisfação das suas necessidades.” É importante refletir sobre como é possível que o Ensino de Geografia esteja presente mesmo no
momento da alfabetização dos alunos, pois
isso faz com se traga o significado para essa
disciplina e a utilize levando em consideração
a realidade dos discentes dos seus espaços
dentro e fora da escola. Assim é essencial
que ao invés de definir os conteúdos no qual
se deseja trabalhar, o mais relevante é possuir

a clareza do que se almeja com a disciplina
de Geografia (CALLAI, 2005).
Do modo como a disciplina de geografia vem sendo trabalhada no ensino tradicional, segundo Callai (2005, p. 229), “ela não
tem muito a contribuir”, geografia essa, que
como vimos anteriormente, se baseia em enumerar dados geográficos e visa trabalhar os
fragmentos dos espaços, de forma geral atua
no contexto desconexo, além de se isolar no
interior de si mesmas ao invés de levar em
consideração a complexidade que existe em
um espaço geográfico, que de fato é o “mundo da vida.” (CALLAI, 2005, p. 229).
Para Straforini (2008, p. 79):
O ensino da Geografia nas séries iniciais
não deve ter objetivos tão díspares dos
demais níveis de ensino. No entanto, não
podemos desconsiderar as características
didático-metodológicas próprias desse nível de escolaridade. Alguns pesquisadores como Callai (1998), Gebran (1990),
Le Sann (1997) e Kaercher (1998) veem
no ensino da Geografia para crianças
uma das possibilidades da formação do
cidadão através de um posicionamento
crítico em relação às desigualdades sociais identificadas na realidade concreta
das crianças (Apud SANTOS, 2012, p.
10).

Portanto, é preciso que a Geografia,
mesmo nos primeiros anos, esteja presente
no cotidiano das salas de aulas, sendo um
processo de construção dos mais diversos
saberes. E assim alfabetizar em conjunto com
esses conhecimentos da disciplina de Geografia, para que os alunos desenvolvam habilidades que são extremamente importantes
para a vida (SANTOS, 2012).
Atualmente o Ensino de Geografia vem
passando por outro processo de transformação, a partir do novo documento legal da
educação que é a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC (2018). Esse documento
esclarece que:
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Para fazer a leitura do mundo em que
vivem, com base nas aprendizagens em
Geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. O
pensamento espacial está associado ao
desenvolvimento intelectual que integra
conhecimentos não somente da Geografia, mas também de outras áreas (como
Matemática, Ciência, Arte e Literatura)
(BNCC, 2018, p. 359).

Isso aponta que o atual contexto do Ensino de Geografia na educação precisa estar
diretamente relacionado a outras áreas e é
preciso trabalhar essa disciplina mesmo nos
primeiros anos do ensino. Logo, na apresentação da área de Ciências Humanas na BNCC
é possível identificar a preocupação que esse
documento tem, pois ele estabelece que “o
ensino das Ciências Humanas acontecerá ao
longo de toda Educação Básica”. (BRASIL,
2018, p. 236). Portanto, os sujeitos poderão
compreender desde dos primeiros anos de
escolarização uma ideia de ciências de forma
menos fragmentada. (MUSTAFÉ, 2019).
Ainda segundo a BNCC (2018):
Estudar Geografia é uma oportunidade
para compreender o mundo em que se
vive, na medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas
construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta.
Ao mesmo tempo, a educação geográfica
contribui para a formação do conceito de
identidade, expresso de diferentes formas:
na compreensão perceptiva da paisagem,
que ganha significado à medida que, ao
observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas relações com
os lugares vividos; nos costumes que resgatam a nossa memória social; na identidade cultural; e na consciência de que
somos sujeitos da história, distintos uns
dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças. (BRASIL, 2018, p. 359).

A BNCC vem reforçar a importância do
ensino de Geografia mesmo nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Brasil e para
construir novas possibilidade e que assim os
docentes dessa fase iniciem um processo de
alfabetização geográfica e não apenas um
processo que envolve apenas a leitura e escrita, a matemática levando a disciplina de
Geografia para um primeiro plano e evidenciado que sua relevância é exatamente a mesma
das outras disciplinas para a formação cidadã
das crianças (MUSTAFÉ, 2017).

OS DESAFIOS DO ENSINO DE
GEOGRAFIA NA ATUALIDADE
BRASILEIRA
De acordo com Callai (2003), entre um
dos desafios que existem para o Ensino Geografia, é torná-la uma disciplina interessante e que fique evidente a relação que esse
ensino tem com a vida. E também que não
fique como vem acontecendo, de ser apenas
dados e informações que parecem longe da
realidade e que seja possível compreender “o
espaço construído pela sociedade como resultado da interligação entre o espaço natural,
com todas suas regras e leis, com o espaço
transformado constantemente pelo homem.”
(Apud SANTOS, 2012, p. 1-2).
Para Cavalcanti (2010) o que também
ocorre é que uma parte considerável dos educadores criam a expectativa de se deparar
com alunos que tenham motivação e que se
interessem pela matéria. No entanto, o que
está faltando é que os docentes tenham a
clareza dos processos que intervêm na cognição. Portanto, na verdade quando se fala
de motivação é relevante compreender que
o professor tem um papel importante para
orientar, direcionar e intervir nas razões dos
discentes, concretizando a mediação concreta
(LIBÂNEO, 2009 apud CAVALCANTI, 2010).
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Para isso, cabe a ele não só selecionar e
organizar criteriosamente os temas a serem trabalhados, mas também expor aos
alunos, com clareza, a relevância desses
temas. Por outro lado, é também importante entender que as relações estabelecidas entre professores e alunos não
são puramente cognitivas e racionais,
nem estão pré-estabelecidas e garantidas pelos papéis que cada um cumpre no
processo. Relações abertas, dialógicas,
negociadas, sem papéis sociais/profissionais cristalizados e fechados são de fundamental importância para a motivação
(CAVALCANTI, 2010, p. 1-2).

Para Freire (2001) e Santos (2001),
“articular alfabetização e Geografia é refletir
sobre o homem, a natureza, a cultura, a sociedade.” É oferecer uma prática através da
“pedagogia da possibilidade”, estabelecida
numa epistemologia localizada entre a teoria
e a realidade (apud SANTOS, 2012, p. 7).
Nos Anos Iniciais, principalmente nos
dois primeiros anos, quando se pensa no
ensino de Geografia “a partir de sua função
alfabetizadora é resgatar o seu próprio objeto, o espaço, inserindo-o numa perspectiva
teórica que articula a leitura da palavra com a
leitura do mundo.” Porém sabe-se que nessa
etapa do ensino, a disciplina de Geografia
possui marcas, devido ao descompasso que
existe entre a matéria que se ensina e o nível
no qual é ensinada, trazendo na maior parte
dos casos a característica de um ensino pela
enciclopédia, do excesso e reprodução de
conteúdo e ainda pela descuido dos saberes
dos discentes, obtidos no seu espaço histórico (SANTOS, 2012).
Quando se considera que a ciência geográfica é aquela que possui como proposta
de estudo a sociedade através da perspectiva
de sua organização espacial, nota-se o potencial amplo que esse campo de investigação
possibilita como oportunidade concreta de
compreender a realidade.

Logo, em termos educativos, essa ciência mostra-se como essencial à construção
de uma nova mentalidade: aquela indispensável a um comportamento compatível com
os grandes desafios que o processo de sobrevivência nos coloca no andamento deste
século XXI. (LEITE, 2002). “É fazer a leitura do
mundo da vida, construído cotidianamente e
que expressa tanto as nossas utopias, como
os limites que nos são postos, sejam eles
do âmbito da natureza, sejam do âmbito da
sociedade (culturais, políticos, econômicos)”
(CALLAI, 2005, p.228):
Para Bomfim (2004) é:
Na relação entre a Geografia e a construção dos conhecimentos escolares, o
espaço vivido pelos alunos tem um papel
fundamental, pois, através das práticas sociais no espaço, os alunos desenvolvem
estratégias que podem contribuir para seu
aprendizado na Geografia escolar (Apud
SANTOS, 2012, p. 7).

Nessa perspectiva é preciso destacar
que cabe ao professor buscar novas formas
para que a sua prática em sala de aula se
transforme, se propondo assim a analisar os
conceitos que são trabalhados no Ensino Fundamental I, isso em conjunto com os assuntos
que podem ser desenvolvidos, na tentativa
de sempre levar o que vem sendo estudado
na sala de aula para uma realidade fora dela.
(SANTOS, 2012). É como nos ressalta Cavalcanti (2010, p. 2) ao dizer que:
As representações sobre escola ― sobretudo escola pública ― que circulam entre
as pessoas, diretamente ou através de
veículos de comunicação, associam-na a
um lugar com inúmeros problemas, entre
eles os relacionados aos livros didáticos,
à formação dos professores, às condições de salário e trabalho, à violência
entre alunos e entre professores e alunos
(CAVALCANTI, 2010, p. 2).
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Para Kaercher (2003 apud SANTOS,
2012) o desafio se encontra mesmo é na busca de resolver as questões que são enfrentadas na educação, situações dentro da sala
de aula, nas instituições educacionais. Afinal,
sem o comprometimento, se questionar e de
se refletir sobre a própria prática não se tem
como acreditar em uma possibilidade de crescimento com competência técnica e política.
“Estudar é fundamental”. (KAERCHER, 2003,
p. 143 apud SANTOS, 2012, p. 7).
Uma questão relevante e que de forma
alguma deve ser esquecida é a resistência às
transformações que se mostram necessárias
para “implementar a horizontalidade do processo educacional” (CARDOSO. QUEIROZ,
2016, p. 4).
Para Morin (2002) em conjunto “com a
reforma curricular e estrutural, é preciso um
processo de reforma do pensamento de todos os atores envolvidos no processo educacional” (Apud CARDOSO. QUEIROZ, 2016,
p. 4). Segundo Pavesi et. al. (2006) essas
questões são um enorme desafio para a área
educacional, por exigir uma definição de objetivos novos e de capacidades institucionais
que permitam avaliar e redirecionar tanto a
estrutura quanto a dinâmica organizacional e
administrativa das instituições educativas.
No entanto, para que isso aconteça é
preciso realizar uma renovação das pressuposições epistemológicas e metodológicas que
conduzem as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. (Apud CARDOSO.
QUEIROZ, 2016).
A BNCC vem mostrando mais um desafio para o Ensino de Geografia, pois esse
documentário enfoca que a disciplina precisa
enfatizar sobre a relevância do pensamento
espacial para a formação do discente na fase
da escolarização do Ensino Fundamental.
Ainda a BNCC estabelece sobre a questão
de considerar as diferenças que existem nas
relações humanas e nos locais que ela vive,

ou seja, é preciso levar em consideração o
espaço no qual a escola encontra-se inserida
e os locais que os alunos que a frequentavam
vivem. “Na verdade, o objetivo intrínseco que
subjaz toda a Geografia da Base é desenvolver a percepção dos alunos, através do
conceito de identidade, levando-os, assim, ao
conceito de cidadania” (MUSTAFÉ, 2019, p.
24).
De acordo com Cardoso e Queiroz
(2016, p. 2) a Geografia na educação precisa
se desenvolver através da sensibilidade e da
urgência de ligar o conhecimento científico e
tecnológico “a uma nova perspectiva de produção material da vida, pautado no respeito
aos seres humanos e à natureza, e principalmente, vinculado a vivência dos estudantes e
seu entorno.”
Isso leva a questão dos avanços tecnológicos que cada vez mais fazem parte da
vida dos discentes e a escola e em consequência a disciplina de Geografia demonstra
dificuldades em acompanhar essas mudanças. Inclusive foram essas novas tecnologias
que trouxeram a perspectiva de um ensino
voltado para o pensamento espacial(MUSTAFÉ, 2019).
No entanto isso faz com que retornemos para a problemática da formação docente. Para Cardoso e Queiroz (2016, p. 2) é de
grande relevância, os processos formativos
dos professores, mas em uma vertente que
seja: crítica, transformadora e emancipatória
com a proposta de instrumentalizar os docentes a “atuarem com o foco na cidadania
e na problematização deste modelo de sociedade”.
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É como nos esclarece Braga (2007, p.
140 apud SILVA; SILVA, 2018, p. 247) ao dizer que:
Nos cursos destinados à formação desses professores (magistério e pedagogia)
não têm sido contemplados dois aspectos fundamentais para o desempenho de
suas funções frente a disciplina: “o que”
e “como” ensinar geografia. [...]. Esse é
também, talvez, um dos motivos pelos
quais os professores dessas séries nem
sempre ensinam esses conteúdos e priorizam a leitura, a escrita e a matemática
(BRAGA et. al., 2007).

O ensino de Geografia, devido ao seu
histórico de ser uma disciplina meramente decorativa e colocada em segundo plano, continua enfrentando questões como a formação
e a falta de valorização dessa matéria, ainda
mais em se tratando da etapa dos Anos Iniciais. Além disso, existem os problemas com
a falta de motivação e comodismo por parte
dos discentes, “bem como problemas ligados
à extensa jornada de trabalho e baixos salários” (SILVA, 2014, p. 12).
Por isso, vem sendo uma grande dificuldade fazer com que essa disciplina se
torne interessante e que faça sentido para os
discentes, tendo como conteúdo assuntos
significativos. Portanto o ensino de geografia
só poderá colaborar com a formação de cidadãos críticos e com uma participação ativa
dentro e fora do espaço educacional, quando
o professor compreender a importância desse ensino e aprender a selecionar e organizar “conteúdos que sejam significativos e socialmente relevantes, constitutivos da própria
vida” (SILVA; SILVA, 2018, p. 248).

E também é necessário que no processo de escolarização se articule os objetivos,
os conteúdos e os métodos de ensino, para
que a criança possa assim desenvolver a formação de conceitos básicos da Geografia,
“sistematize os temas e problematize as questões geográficas.” (SILVA; SILVA, 2018, p.
248). “Se a tarefa do ensino é tornar os conteúdos veiculados objetos de conhecimento
para o aluno e se a construção do conhecimento pressupõe curiosidade pelo saber,
esse é um obstáculo que precisa efetivamente
ser superado.” (CAVALCANTI, 2010, p. 3).
Pontuschka et al (2009 apud SILVA,
2014, p. 25) expõe que:
Assim, além de dominar conteúdos, é
importante que o professor desenvolva
a capacidade de utilizá-los como instrumentos para desvendar e compreender
a realidade do mundo, dando sentido e
significado à aprendizagem. À medida
que os conteúdos deixam de ser fins em
si mesmos e passam a ser meios para a
interação com a realidade, fornecem ao
aluno os instrumentos para que possa
construir uma visão articulada, organizada e crítica do mundo (PONTUSCHKA et
al, 2009).

Para Cavalcanti (2010, p. 3) ensinar
conteúdos geográficos, com a colaboração
dos conhecimentos educacionais, demanda
um diálogo vivo, verdadeiro, em que todos,
discente e docentes, possuam “legitimidade
para se manifestar, com base no debate de
temas realmente relevantes e no confronto de
percepções, de vivências, de análises, buscando um sentido real dos conteúdos estudados para os alunos”.
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Silva e Silva (2018) afirmam que os docentes possuem um papel importante quanto
ao desenvolvimento do raciocínio geográfico
dos discentes do Ensino Fundamental I. E que
por isso é relevante evidenciar a qualificação
e a formação continuada dos pedagogos, que
são os responsáveis por ministrar aulas nessa
etapa da educação. E como o foco de sua
formação não é a Geografia é preciso que
isso comece a mudar e que comecem a se
preparar para a construção de uma prática
docente que permita aos alunos dessa fase
a Alfabetização Geográfica e a construção da
cidadania; visto que “a disciplina Geografia
contribui para a compreensão do conjunto de
relações que se dá no espaço geográfico,
sendo capaz de fazer com que o aluno perceba-se integrante e agente transformador do
meio” (KAERCHER, 2003, p. 65 apud SILVA;
SILVA, 2018, p. 248-249).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De acordo com Prodanov e Freitas
(2013, p. 55) “todas as pesquisas precisam
de um referencial teórico”. Por isso a busca para chegar ao objetivo proposto, que é
apresentar os desafios que o Ensino de Geografia vem enfrentando na etapa do Ensino
Fundamental I, optou-se por escolher como
procedimento a pesquisa bibliográfica.
Em relação ao campo, o utilizado foi o
qualitativo, pois seus aspectos consideram a
existência de uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito, ou seja, “um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números” (PRODANOV; FREITAS,
2013, p. 70).

Esse procedimento da pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa ainda permite um amplo alcance de informações, além
de possibilitar o uso de dados dispersos em
inúmeras publicações. (GIL, 1994). Assim,
nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, livros, teses e outros trabalhos científicos
que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior
compreensão da temática apresentada.
A pesquisa foi realizada em bases de
dados como a Scielo e o Google Acadêmico,
verificando sua confiabilidade. E os principais
autores que contribuíram com a fundamentação do trabalho foram: Leite (2002), Callai
(2005), Cavalcanti (2010), Santos (2012), Silva (2014), Vlach (2015), Cardoso e Queiroz
(2016), Feliciano (2017), Silva e Silva (2018),
Mustafé (2019).
E enquanto legislação foi utilizado o
mais recente documento que a base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018), na
parte específica sobre o ensino fundamental
e a respeito da disciplina de Geografia nessa
etapa do ensino.
Na busca da literatura existente foi possível refletir sobre as questões aqui apresentadas com a proposta de contribuir para que
educadores do ensino fundamental I conheçam e se preparem adequadamente para
ofertar a disciplina de Geografia de forma eficiente e com qualidade devido a sua importância para a formação dos discentes.

30 - Abril/2021 - Educar FCE

357

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os professores atuantes no Ensino Fundamental I precisam entender a importância da
presença da disciplina de Geografia no cotidiano da sala de aula, pois é possível alfabetizar
inclusive assuntos que fazem parte da vida dos alunos.
Cada vez mais é necessário que os pedagogos tenham em sua qualificação e em sua
formação continuada um contato mais significativo com a disciplina de Geografia, pois diversos autores mostraram ao longo da pesquisa que esse é um dos caminhos e um dos maiores
desafios em relação ao Ensino de Geografia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no
Brasil.
Sabe-se que desafios sempre irão surgir, porém a escola e em consequência os profissionais que ali atuam, precisam cada vez mais estar preparados para essas questões. Assim,
investir em formação continuada que tenha o foco na matéria de Geografia será relevante para
que se crie novas formas de inserir esse ensino na fase dos Anos Iniciais.
O Ensino de Geografia possui um histórico de transformações que passou desde ser
uma disciplina voltada apenas para a elite brasileira promovendo uma ideologia de nacionalismo durante um longo período. Foi um Ensino que ocorreu por um tempo juntamente com
o Ensino de História, quando no ano de 1849 eles são separados e a Geografia torna-se um
ensino obrigatório em todo o ensino da época que era o secundário.
A disciplina passou por diversas mudanças e transformações ao longo dos anos, no
entanto os autores aqui apresentados relatam que é frequente essa disciplina sendo apresentada por uma metodologia tradicional ou ainda quase nem estar presente nessa etapa do
ensino, sendo colocada em segundo plano.
Os desafios identificados para o Ensino de Geografia quando se trata do Ensino Fundamental I foram: a desconexão com a realidade dos alunos, o uso de uma metodologia
tradicional de memorização que permeou por um longo período, lidar com as mudanças que
foram ocorrendo ao longo dos anos na educação, principalmente com a tecnológica que vem,
atualmente, fazendo com que as mudanças ocorreram cada vez mais rápidas.
No entanto o maior destaque vem da qualificação e da formação continuada dos professores dessa fase no ensino, que é o pedagogo, pois quando esses eram aluno já existia
um desinteresse pela matéria e na graduação pouco é o contanto com essa disciplina, isso
vai fazendo com que a forma como a Geografia é inserida nessa etapa do ensino continue
e por isso essa questão é evidenciada como um grande desafio para a Geografia nos Anos
Iniciais do ensino brasileiro.
Portanto é extremamente relevante que os pedagogos passem por um processo de
formação continuada que exponha o quanto o ensino de Geografia é importante para a formação cidadã dos alunos e que mesmo nessa fase é preciso oferecer um acesso a disciplina
com qualidade e significados, para assim ter a possibilidade de construir uma formação de
cidadãos críticos e participativos na sociedade.
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APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE FRAÇÕES ATRAVÉS DE
RECEITAS CULINÁRIAS
RESUMO: Este artigo analisa a importância da aprendizagem de frações nos anos finais do ensino
fundamental I objetivando uma proposta para o ensino de frações por meio de receitas culinárias.
A hipótese foi de que utilizando uma receita culinária com ingredientes presentes no cotidiano
dos alunos e seus familiares e desta forma desenvolvendo uma aprendizagem contextualizada,
através do auxílio visual de um vídeo pensado e criado por um grupo de estudantes universitário.
A metodologia utilizada foi Design Thinking, onde é redesenhada a forma de ensinar e aprender
através de descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Os critérios utilizados
para o desenvolvimento do trabalho seguem as habilidades da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), chegando-se ao resultado colaborativo que contribui para uma aprendizagem lúdica e
enriquecedora dos alunos, concluindo que os conhecimentos fracionários através de uma receita
podem inspirar os alunos a ter uma aprendizagem integral e resolver problemas primários deste
mesmo conceito, além de o tema ter como propósito a intervenção em um ambiente externo
(casa do aluno), o que vai de encontro com o momento pandêmico que vivemos atualmente.

Palavras-chave: Frações; Lúdico; Aprendizagem Contextualizada; Receitas Culinárias.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo identificar a dificuldade de assimilação cotidiana do
conceito fracionário.

Segundo o estudo de Bonotto (2011, p. 23.) “Para que a aprendizagem do
conteúdo de frações seja satisfatória, deve-se partir de conceitos básicos e situações concretas que sejam do contexto do educando, para que ele saiba como lidar e assim introduzir um
novo conceito relacionado com o que ele já conhece”. Também Homon (2008, p.3) destaca
que: “No cotidiano, existem inúmeras situações nas quais se empregam frações, como por
exemplo, nas eleições, na medicina, na física, na culinária, entre outras”.
Sendo assim o artigo tem como ideia, o lúdico, ser inserido no contexto do aluno com
uma abordagem simples e prática, onde ao criar uma receita culinária com frutas, e através
dessas divisões demonstrarem o quão essenciais são os conceitos fracionários no nosso
cotidiano.
O foco de delimitação deste artigo, está voltado aos anos finais do ensino fundamental
I. No contexto do ensino de matemática as frações se tornam um ponto essencial para desenvolver diversos tipos de raciocínio como dedução e indução, possibilitando assim formas
de obter informações para tomar decisões e enfrentar os desafios que apresentam na vida
cotidiana do discente contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária, representando,
vivenciando e ressignificando a partir da construção de novos conhecimentos:
Com essa mudança de estratégia de ensino, o estudante passa de receptor de informações,
quando vivencia o “ensino tradicional”, para agente na construção do conhecimento matemático,
pois participa ativamente de um ensino com foco em investigações e resolução de problemas.
No entanto, essa mudança de foco é eficaz se os estudantes, além de participarem de aulas
problematizadoras, forem instigados a refletir sobre sua resolução, para validar suas respostas,
bem como ser capazes de propor novos problemas e formular questões. No entanto, independentemente do tipo de atividade proposta, a falta de compreensão por parte do estudante pode ser
responsável pelas suas dificuldades quando busca a solução. A forma mecânica e sem sentido
na tentativa de solucionar uma atividade pode indicar um processo de aprendizagem do estudante
por memorização, sem conexão com as dimensões matemáticas nos âmbitos social, cultural e
formal (SÃO PAULO, 2019, p. 68).
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A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA E O
COTIDIANO
O estudo de frações é apontado como
um dos conteúdos mais difíceis de serem trabalhados, pois os conceitos nem sempre são
compreendidos de maneira correta pelos estudantes (MOREIRA et al., 2016, p. 92).
Patrono (2011, p. 15), conforme citado
por Moreira et al. (2016, p. 92) fala da compreensão dos alunos sobre os números fracionários e relata que os mesmos “têm alguma
ideia formada, mas não tem bem construído
o conceito de números racionais, pois transferiram muitas regras válidas nos cálculos com
números naturais para os números racionais”.
Segundo Radzinski e Santos (2010, p.
7), afirmam que “cabe ao educador trabalhar com atividades lúdicas que estimulem o
aluno, verificando que tudo o que for trabalhado de forma descontextualizada causará
bloqueios, levando o educando a perder o
gosto pela atividade.” (apud MOREIRA et al.,
2016, p. 97).
O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica,
seja por sua grande aplicação na sociedade
contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes
de suas responsabilidades sociais (BRASIL,
2017, p. 265):
A Matemática é uma construção humana que envolve um conjunto de conhecimentos associados, por exemplo, aos
números, às formas geométricas e a diversos tipos de raciocínio como dedução,
indução, estimação, aproximação, entre
outros. Ajuda a resolver diversos tipos de
problemas, muitas vezes, apresentando
diferentes soluções. É um conjunto de
ideias que permite analisar fenômenos
e situações presentes na realidade para
obter informações e conclusões que não
estão explícitas. Além disso, possibilita a
obtenção de modelos, relações, padrões
e regularidades, de forma a conhecer e

analisar a realidade e obter informações
para tomar decisões. Sua aprendizagem
contribui para a formação integral dos estudantes e seu desenvolvimento permite
enfrentar os desafios que se apresentam
na vida cotidiana de qualquer pessoa
(SÃO PAULO, 2019, p. 64)

Assim, espera-se que eles desenvolvam
a capacidade de identificar oportunidades de
utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e
resultados para obter soluções e interpretá-las
segundo os contextos das situações. (BRASIL, 2017, p. 265):
Na Matemática escolar, o processo de
aprender uma noção em um contexto,
abstrair e depois aplicá-la em outro contexto envolve capacidades essenciais,
como formular, empregar, interpretar e
avaliar – criar, enfim –, e não somente a
resolução de enunciados típicos que são,
muitas vezes, meros exercícios e apenas
simulam alguma aprendizagem. Assim, algumas das habilidades formuladas começam por: “resolver e elaborar problemas
envolvendo...”. Nessa enunciação está
implícito que se pretende não apenas a
resolução do problema, mas também que
os alunos reflitam e questionem o que
ocorreria se algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse
acrescida ou retirada. Nessa perspectiva,
pretende-se que os alunos também formulem problemas em outros contextos
(BRASIL, 2017, p. 277).

De acordo com o Currículo da Cidade
de São Paulo (São Paulo, 2019, p. 66), “... a
escola deve incentivar a participação dos estudantes em situações que promovam a reflexão, a investigação e a pesquisa, a resolução
de problemas e espaços onde eles possam
representar e vivenciar suas experiências e
ressignificá-las a partir da construção de novos conhecimentos”.
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Ensinar e aprender Matemática, nos
dias atuais, ganha uma nova dimensão. Leva
em conta o que o estudante já conhece, ou
seja, os conhecimentos prévios e as experiências que possui fora da escola (SÃO PAULO,
2019, p.68).
Segundo Silva (2015, p. 5) “podemos
apontar que o surgimento do número fracionário veio da necessidade de representar
quantidades menores que inteiros, por exemplo, um bolo é um inteiro, mas se comermos
um pedaço, qual seria a representação numérica que esse pedaço e o resto do bolo
representam?". Em seu artigo, com o título
``Frações no Cotidiano``, a professora relata
experiências com sua turma do sexto ano na
disciplina de matemática.
Descreve passo a passo as estratégias
utilizadas para que seus alunos pudessem
compreender assimilar mais facilmente a matéria de frações e sua importância no dia a
dia, e uma dessas estratégias foi utilizar de
uma receita culinária para a compreensão
da matéria a ser estudada. Relata ainda, que
“muitos alunos aprenderam com rapidez, precisão e ainda gostam de ajudar os colegas.”
Primeiro começaram a pesquisar em
sites de como surgiram as frações, o uso de
frações no dia a dia, depois com diálogos
sobre suas pesquisas para melhor compreensão de tudo que encontraram, e por fim colocaram a mão na massa para fazerem o bolo.
A professora acrescenta que sua estratégia foi
muito boa, os alunos assimilaram com mais
facilidade as frações e sua importância no
cotidiano (SILVA, 2015).

Além disso, no Currículo da Cidade para
Matemática há uma preocupação com o
letramento matemático, no sentido proposto pela BNCC (2017) e pelo Programme for International Student Assessment
(PISA) – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Segundo a Matriz do
PISA (2012), o letramento matemático é
a capacidade individual de interpretar a
Matemática em uma variedade de contextos, o que inclui raciocinar matematicamente, utilizando conceitos e procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas
para descrever, analisar e predizer fenômenos. Dessa forma, auxilia os estudantes ao longo de sua escolaridade a irem
reconhecendo o papel que a Matemática
exerce no mundo e a se tornarem cidadãos construtivos, engajados e reflexivos
que possam argumentar e decidir com
fundamentos. (SÃO PAULO, 2019, p. 72).

Os estudantes, ao serem expostos a
diversos tipos de experiências matemáticas,
principalmente em situações que suscitam investigações, podem vivenciar de forma compreensiva procedimentos matemáticos (SÃO
PAULO, 2019, p. 126).
Para Nunes (2003) inspirada nos trabalhos de Kieren (1988), conforme citado
por Campos (2014, p. 241), afirma que uma
aprendizagem do conceito de fração pode
ser obtida com maior êxito quando explorado
seus diferentes significados, sendo da maior
importância considerar os invariantes operatórios do conceito, explicitamente, na elaboração das tarefas.

À escola cabe articular esses tipos de
conhecimento e experiência que o estudante
já possui àqueles que irá aprender, de forma
que possa alcançar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos para cada
ano de escolaridade (SÃO PAULO, 2019, p.
68):
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OS ALIMENTOS
A escolha do tema tem como propósito
trazer de forma lúdica a apresentação de uma
videoaula demonstrando através de uma receita culinária os conceitos de fração e assim
contribuir para uma aprendizagem baseada
na resolução de problemas.
Foi realizada uma pesquisa apresentada no item 3 deste artigo e foi observado que
através das metodologias comumente usadas
para passar os conceitos matemáticos envolvendo frações, há uma grande dificuldade por
parte dos alunos em entender e relacionar os
conceitos de uma forma que eles entendam
e relacionem com sua realidade:
De acordo com Silva et al, (2000), o conceito de número fracionário é bastante
complexo do ponto de vista matemático.
Por isso, gera uma série de dificuldades no
processo ensino e aprendizagem. A superação dessas dificuldades tem motivado
a realização de muitas pesquisas sobre
o assunto e de acordo com os objetivos
de Matemática do Ensino Fundamental,
estabelecidos nos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (Brasil,
1997), deve-se levar o aluno a construir o
significado do número racional e de suas
representações (fracionária e decimal), a
partir de seus diferentes usos no contexto
social. Os PCN salientam também que a
maior dificuldade do aluno é entender o
seu significado, transferindo-o ao seu cotidiano (CASTRO; OLIVEIRA, 2009).

De acordo, com relato de uma professora da rede estadual (ANEXO I), localizada na
região leste de São Paulo, identificou-se que
diversos fatores externos à escola influenciam
diretamente na aprendizagem desse aluno,
uns dos principais seriam a falta de estrutura familiar e a dificuldade de assimilação.
A escola é localizada em uma região populosa e carente, onde as famílias enfrentam
muitas dificuldades sociais, principalmente
nesse contexto atual de pandemia provocado
pelo COVID19, impossibilitando ainda mais

o aprendizado. Desta forma, foi apresentado
de forma lúdica, uma estratégia para facilitar
o entendimento desse conceito de frações.
Segundo o CURRÍCULO DA CIDADE
DE SÃO PAULO DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL (SÃO PAULO, 2019,
p. 25) - A prática educacional não pode limitar-se a tarefas escolares homogêneas e
padronizadas, as quais não condizem com
a perspectiva inclusiva, uma vez que se preconiza o respeito à forma e à característica
de aprendizagem de todos. Portanto, para
ensinar a todos, é preciso que se pense em
atividades diversificadas, propostas diferenciadas e caminhos múltiplos que podem levar
ao mesmo objetivo educacional.
Alunos do 5º ano devem ter esse conhecimento, e é de suma importância que
consigam adquirir essa compreensão. Para a
representação de frações, foi utilizado frutas,
estas irão representar partes de um inteiro,
ou seja, as frações são representantes dos
números racionais, logo possuem operações
de adição, subtração, multiplicação e divisão
muito bem definidas, esses números podem
ser escritos na forma de números decimais e
porcentagem.

BENEFÍCIOS DAS APRENDIZAGENS DE
FORMA LÚDICA
O estudo de frações é apontado como
um dos conteúdos mais difíceis de serem trabalhados, pois os conceitos nem sempre são
compreendidos de maneira correta pelos estudantes (MOREIRA et al., 2016, p. 92).
Patrono (2011, p. 15), conforme citado por Moreira et al. (2016, p. 92) fala da
compreensão dos alunos sobre os números
fracionários e relata que “têm alguma ideia
formada, mas não tem bem construído o conceito de número racional, pois transferiram
muitas regras válidas nos cálculos com números naturais para os números racionais”.
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Segundo Radzinski e Santos (2010, p.
7), afirmam que “cabe ao educador trabalhar com atividades lúdicas que estimulam o
aluno, verificando que tudo o que for trabalhado de forma descontextualizada causará
bloqueios, levando o educando a perder o
gosto pela atividade” (apud MOREIRA et al.,
2016, p. 97).
O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica,
seja por sua grande aplicação na sociedade
contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes
de suas responsabilidades sociais (BRASIL,
2017, p. 265):
A Matemática é uma construção humana que envolve um conjunto de conhecimentos associados, por exemplo, aos
números, às formas geométricas e a diversos tipos de raciocínio como dedução,
indução, estimação, aproximação, entre
outros. Ajuda a resolver diversos tipos de
problemas, muitas vezes, apresentando
diferentes soluções. É um conjunto de
ideias que permite analisar fenômenos
e situações presentes na realidade para
obter informações e conclusões que não
estão explícitas. Além disso, possibilita a
obtenção de modelos, relações, padrões
e regularidades, de forma a conhecer e
analisar a realidade e obter informações
para tomar decisões. Sua aprendizagem
contribui para a formação integral dos estudantes e seu desenvolvimento permite
enfrentar os desafios que se apresentam
na vida cotidiana de qualquer pessoa
(SÃO PAULO, 2019, p. 64).

Assim, espera-se que eles desenvolvam
a capacidade de identificar oportunidades de
utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e
resultados para obter soluções e interpretá-las
segundo os contextos das situações (BRASIL,
2017, p. 265):

		
Na Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um
contexto, abstrair e depois aplicá-la em
outro contexto envolve capacidades essenciais, como formular, empregar, interpretar e avaliar – criar, enfim –, e não somente a resolução de enunciados típicos
que são, muitas vezes, meros exercícios
e apenas simulam alguma aprendizagem.
Assim, algumas das habilidades formuladas começam por: “resolver e elaborar
problemas envolvendo”. Nessa enunciação está implícito que se pretende não
apenas a resolução do problema, mas
também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se algum dado
do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse acrescida ou retirada.
Nessa perspectiva, pretende-se que os
alunos também formulem problemas em
outros contextos (BRASIL, 2017, p. 277).

De acordo com o Currículo da Cidade
de São Paulo (São Paulo, 2019, p. 66), [...] A
escola deve incentivar a participação dos estudantes em situações que promovam a reflexão, a investigação e a pesquisa, a resolução
de problemas e espaços onde eles possam
representar e vivenciar suas experiências e
ressignificá-las a partir da construção de novos conhecimentos.
Ensinar e aprender Matemática, nos
dias atuais, ganha uma nova dimensão. Leva
em conta o que o estudante já conhece, ou
seja, os conhecimentos prévios e as experiências que possui fora da escola (SÃO PAULO,
2019, p.68).
Desta forma entendo que o repertório
do aluno pode e deve ser enriquecido com
diversos instrumentos e um deles é sem sombra de dúvidas a ludicidade e ao assim o
aluno poderá vivenciar de real os conteúdos
estudados, saindo de uma aprendizagem tradicional e abstrata, dessa forma verá a aplicabilidade no mundo real de conteúdos tidos
como complicados é nada usual.
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RESULTADOS DA PESQUISA
Devido ao cenário que vivemos, as entrevistas foram realizadas por meio remoto
com uso de perguntas relacionadas à proposta deste artigo. Foi criado um link que
direcionava para as perguntas, e o mesmo
compartilhado via WhatsApp para grupos de
professores ou no particular (quando conhecido).
Foram recolhidas respostas, que através
das ferramentas disponibilizadas no Google
foram automaticamente tabuladas em gráficos:

Figura 1 - Qual o ciclo de atuação
De acordo com os professores entrevistados observa-se que a maioria destes leciona no ciclo de alfabetização, totalizando
33,3% do total de entrevistados, seguido pelo
ciclo interdisciplinar com 26,7% do total de
entrevistados, ciclo ao qual está direcionado
este artigo:

Figura 2 - Rede principal de atuação.
De acordo com o levantamento verifiquei que predominantemente os professores
atuam nas escolas do município de São Paulo, perfazendo 60% do total de professores
entrevistados e que os demais atuam nas escolas estaduais do mesmo município:

Figura 3 - Conhecimentos prévios de
Frações

Nesta questão nota-se que a maioria
dos alunos já tiveram contato com frações,
sendo que 60% afirmam que seus alunos já
tiveram contato com conteúdos relacionados
a frações:

Figura 4 - Análise dos conhecimentos
Então chegamos a conclusão de que o
ensino de matemática ainda está aquém do
esperado. Mas será o ensino, ou estratégia de
ensino? Não queremos dizer que os alunos
não estão aprendendo, muito pelo contrário,
os professores sempre procuram dar o melhor
possível, a questão é, como esse ensino está
sendo direcionado à promover o interesse do
aluno, de fazê-lo sentir o prazer de conhecer
mais sobre conteúdos de matemática, em específico do conteúdo de frações. Sobre conhecimento matemático, os resultados foram
40% BOM, 33,3% REGULAR, 26,7% RUIM, e
nenhum excelente, desta forma verificamos
que conteúdos deliberadamente ser trabalhados apenas de forma abstrata, estagna o conhecimento adquirido pelo aluno, o deixando
fadado ao fracasso e desistência do saber:
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Figura 5 - Utilização de receitas nas
aprendizagens.

Verifiquei que nesta questão 53,3% assinalaram que já usou algum tipo de receita
para o ensino de frações, vale ressaltar que
a maior parte das respostas afirmativas foi
de professores que lecionam nos ciclos de
alfabetização e no ciclo interdisciplinar, percebendo assim que além de utilização de metodologias lúdicas não serem utilizadas de
forma integral, ela acaba sendo abandonado
quando o alunos passa para o ciclo autoral:

E como previsto, na última questão a
maior parte dos entrevistados que fizeram o
uso desta metodologia, em números 47,7%
apontaram que a experiência foi excelente:
Por esse motivo, este artigo foi pensado
para que todos possam rever essas estratégias, instigar o aluno a pensar no conceito de
frações usando como objeto de estudo aquilo
que faz parte do seu cotidiano, alimentação,
neste caso com frutas, é uma metodologia
importante para o enriquecimento do repertório dos alunos.
E para os alunos foi desenvolvida uma
receita de salada de frutas bem simples, pensando em itens de fácil acesso e de custo
baixo para os alunos (ANEXO II).

Figura 6 - Experiências com a utilização
de receitas
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este artigo elaborado em conjunto com um grupo de universitários, entendo que
a importância do conhecimento primário de frações no cotidiano dos alunos do 5º ano e a
dificuldade dos mesmos compreenderem esse conceito matemático, desta forma foi pensada
e elaborada uma receita culinária e através dela os alunos puderam identificando de forma
simples e direta os ingredientes fracionados, instigando assim de uma forma lúdica a curiosidade dos mesmos.
Assim trazendo ao conhecimento dos alunos o pensamento fracionário e o quanto ela
se faz presente no seu dia a dia, o inspirando ao pensar frações, tornando possível diminuir a
distância que é criada da aprendizagem dos problemas e conceitos matemáticos, utilizando
uma receita culinária acessível, usando frutas com ingredientes simples e de fácil acesso as
famílias.
Assim foi criado um vídeo instrutivo por alunos universitários de uma receita de salada
de frutas, onde o objetivo é identificar as medidas fracionadas e fazer uma devolutiva ao professor, trazendo assim soluções e dúvidas referentes às frações ali expostas. O vídeos pode
ser visto através do link https://www.youtube.com/watch?v=bf4x2sl_nNw.
Tendo como objetivo a dificuldade de assimilação de frações, através desse artigo foi
possível identificar, corrigir e avaliar a forma pela qual o aluno chega à solução de uma representação fracionária.
Devido à pandemia do COVID–19 esse artigo apresentou algumas limitações, e os novos desafios me levou a formular/utilizar novos moldes de aprendizagem, fazendo–se valer o
uso de programas e aplicativos que permitissem uma comunicação íntegra e de qualidade,
atingindo o maior número de pessoas possíveis. Dentro desse cenário percebemos o quão
importante é o acesso a tecnologia e que nem todos têm esse acesso com facilidade, e essa
dificuldade nos serviu de inspiração para que em artigos futuros possamos trabalhar esse
tema com mais ênfase nos alunos menos acessíveis.
Diante de tais observações foi possível detectar que o ensinar a identificar frações amplia a visão do aluno para com a qual o mundo a que faz parte. Assim reforço minha opinião
a respeito de toda ludicidade utilizada para satisfazer os anseios dos alunos.
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ANEXO I – Entrevista com Professora do ciclo interdisciplinar
Entrevista
1.

Sua turma está em qual ano?

5º ano
2.

Quantos alunos têm na sua sala de aula?

30 alunos
3.

Você consegue descrever a comunidade onde a escola está inserida?

Sim, carente de vários recursos , principalmente de um trabalho formal.
4.

Quais problemas você consegue identificar?

Problemas familiares, psicológicos, sociais e descaso familiar.
5.

Quantos alunos geralmente participam das atividades?

Na sala de aula todos devem participar com êxito, mas não conseguimos atingir 100 % na participação por vários
motivos, inclusive a falta de vontade deles.
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6.

Quantos retornam às atividades?

70% dos alunos retornam às atividades que são passadas para casa.
7.

Você consegue identificar quais as maiores dificuldades desses alunos dentro de um contexto geral?

Faltam estrutura familiar, responsabilidade, dedicação, compromisso e comodismo.
8.

Qual conhecimento matemático da sua turma?

Básico.
9.

Dentro do contexto da disciplina de matemática, o que está sendo aplicado?

Quatro operações: frações, unidades de medida, de comprimento, situações problemas do cotidiano, leitura de
gráfico e tabela, combinação entre outros.
10.

Já tiveram contato com frações?

Sim
11.

Qual metodologia usou ou irá usar?

Jogos interativos sobre perguntas e respostas;
Atividades em dupla e/ou em grupo;
Exercícios do cotidiano para sensibilizar a teoria e a prática;
Vídeos sobre fração.
ANEXO II – Receita
RECEITA CULINÁRIA – SALADA DE FRUTA
Ingredientes
1/2 mamão
1 melão
3 laranjas
4 bananas
1/2 abacaxi
1 manga
3/4 xícara de açúcar
Suco de limão a gosto
Modo de preparo
Corte as frutas em pedaços pequenos, acrescente o açúcar e o suco de limão e misture cuidadosamente. Sirva
a seguir.
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CONCEITOS SOBRE INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO ESCOLAR E
A HISTÓRIA DOS DEFICIENTES NESTE CONTEXTO
RESUMO: Este artigo traz uma revisão de bibliografia cujo tema está voltado à Inclusão Escolar e a
História dos Deficientes. Antigamente em muitos países o dilema de viver era garantido pelas Leis
que regia a sociedade, porém muitas dessas Leis tiravam o direito de viver de muitas crianças
quando nasciam com alguma diferença que não eram comuns na sua comunidade. As buscas
pelo conhecimento da diversidade humana eram restritas a grandes elites, e mesmo essas
informações eram isoladas de todos, levando assim à crueldade e à condenação à morte dos
deficientes. Com as experiências negativas vividas nas instituições assistencialistas, se iniciaram
estudos e pesquisas sobre a educação especial e sobre os deficientes, que tiveram objetivos de
integrar esses alunos em rede de ensino regular, mantendo uma educação plena e mais igualitária.
Nos dias de hoje a inclusão já se tornou um conceito fundamental em todos ambientes escolares,
porém tais mudanças trouxeram dúvidas e polêmicas em relação à inclusão de deficientes na
rede regular de ensino e a aprendizagem das crianças com deficiência física e intelectual.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Integração Escolar; História do Deficiente.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz uma revisão bibliográfica cujo tema está voltado à Inclusão Escolar,
para tanto buscamos analisar a História dos Deficientes e a evolução na inserção
deste grupo na sociedade, referente às grandes dificuldades que os deficientes
enfrentam para sobreviver perante a sociedade e a sua cultura tradicionalista, a partir de grandes evoluções que o mundo passou, diversos fatores foram contribuindo para a inserção dos
deficientes na escola e na sociedade.
Atualmente a educação está vivenciando grandes dilemas na sua estruturação e nas
suas ações pedagógicas, porém não parece que a educação já foi alvo da discriminação
e dos preconceitos, onde classificavam as crianças como normais e deficientes, separando
assim em instituições especial e com tratamentos exclusivos. No decorrer de muito tempo à
sociedade foi autoritária e julgadora perante as crianças deficientes, mas estudos e pesquisas
foram avançando no decorrer dos anos, de maneira que modificou e lutou pelos direitos igualitários, onde a inclusão e os direitos pela educação básica se tornaria um direito fundamental
para todas as crianças.
Nos dias de hoje a inclusão já se tornou um conceito fundamental em todos ambientes
escolares, porém tais mudanças trouxeram dúvidas e polêmicas em relação à inclusão de
deficientes na rede regular de ensino e a aprendizagem das crianças com deficiência física e
intelectual. O ministério da Educação decretou uma Lei, na qual todas as crianças deficientes
devem estar incluídas na rede regular, até o ano de 2012.
Existem diversas situações a serem analisadas e questionadas a esta nova Lei. Portanto
com a inclusão as escolas estariam preparadas e bem estruturadas para receber esses alunos
deficientes. Os professores estariam capacitados e orientados corretamente para programar
ações educativas que alcançasse todos os alunos. Os pais e as crianças deficientes estão
preparados para a nova mudança.
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A HISTÓRIA DOS DEFICIENTES AO
LONGO DOS TEMPOS
Macieira Filho (2010) afirma que durante muitos anos na história de vários países,
se enfatizaram acontecimentos que mudaram
o destino da população da idade antiga e
medieval. Entre vários dilemas como guerra,
fome e poder territorial, ainda havia uma referida lei que colocava em risco a vida de
recém-nascidos, e futuros cidadãos.
Uns dos acontecimentos históricos
eram a falta de conhecimento sobre as diferenças humanas e suas deficiências. Naquela época a discriminação e o preconceito
fazia parte da cultura de muitos países, mas
a crueldade tomava conta das pessoas ao se
deparar com deficientes.
Durante anos as pessoas deficientes
eram maltratadas, julgadas, ridicularizadas e
condenadas à morte. Sendo ainda nomeados
por monstros, inválidas, não tendo nenhuma
oportunidade para ingressar na sociedade.
Apesar de acontecer mudanças em todo
mundo, até alguns anos atrás muitos países
trabalhavam com políticas que isolavam a ligação entre a população e as pessoas deficientes, ou seja, escolas que segregam muitas crianças e adolescentes que conseguiam
viver, se mantinham aprisionadas as escolas
e instituições especiais, que por muitas das
vezes eram esquecidos pelos serviços especializados na área da educação e saúde:
Na idade contemporânea, muitas pessoas
com deficiência tiveram suas vidas ceifadas por causa da política antissemita de
Hitler. Muitas foram levadas aos campos
de concentração ou postas em sanatórios
públicos para depois serem executados”
(MACIEIRA FILHO, 2010, p. 73).

Moussatché (1997) enfatiza que a história da deficiência ocorreu de três atitudes nas
quais são: primitivas a que se refere à Antiguidade e Idade Média, onde os deficientes eram
maltratados e mortos, pois as populações os

consideravam como seres amaldiçoados e
filhos do diabo por não obterem comportamentos normais e iguais à sociedade local.
Nessa época era muito difícil a participação
dos médicos e cientistas, que por sua vez poderiam apontar causas ou informar o motivo
das deficiências.
Para a autora, a segunda atitude foi a
partir da Revolução Francesa, que começou a
modificar o tratamento e a relação das pessoas com os deficientes no país, gerando assim
a informação e a busca pelo conhecimento
de tais diferenças para o mundo.
Com essa segunda atitude iniciou a criação de Institutos Especiais para o tratamento
e para a educação desses deficientes, porém
os Institutos e os profissionais desses estabelecimentos procuravam solucionar e curar as
doenças que eles próprios nomeavam. Muitos
estudos e pesquisas foram realizadas, mas
nenhum resultado foi atingido, vendo tudo o
que estava ocorrendo, muitos médicos e profissionais da área se isolaram por motivo de
segurança e se esterilizavam com medo de
contágio pela deficiência intelectual.
Macieira Filho (2010) destaca que com
o decorrer dos tempos criou-se a Declaração
dos Direitos Universais do Homem no ano de
1948, essa linha de pensamento pelos direitos humanos foi estruturados para declarar e
universalizar a ideia de que todos sem acepção de cor, raça, sexo, religião ou deficiência
tem direito a igualdade.
Tais direitos estipulados, passaram a
oferecer e a constituir possibilidades para
princípios de respeitos entre nações, por isso
as políticas públicas de inclusão social entre
conjunto de pessoas discriminadas iniciaram
a ser debatidas e integradas em todos os
países, tendo como objetivo contestar o preconceito, e a exclusão social das pessoas de
deficientes,
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Um dos pilares dessa igualdade é a garantia de educação de qualidade: às pessoas com deficiências têm direito a uma
formação que as tornem aptas a disputar
vagas qualificadas no mercado de trabalho e não apenas a realizar funções subalternas, recebendo salários aviltantes,
muitas vezes apenas preenchendo nas
empresas a cota de deficientes ou reabilitados, exigida pela Lei n- 8213/91 (MACIEIRA FILHO, 2010, p. 75).

Moussatché (1997) afirma que a terceira atitude iniciou-se no século XX, quando a
história dos deficientes começou a percorrer
um caminho diferente em decorrência de um
crescimento na produção e na industrialização mundial.
Com esses movimentos houve uma
grande mudança social, onde as descobertas tiveram significado e impacto na vida de
todas as pessoas, surgindo assim estudos
na área da psicologia, onde os profissionais
buscavam conhecer e entender a inteligência
das crianças através de testes.
As transformações tiveram como ponto
de partida a Segunda Guerra Mundial, que
apesar de sua destruição e seus terrores, o
mundo passa para uma fase na qual os seres
humanos começam a lutar e se assegurar de
seus direitos e ideais, como igualdade para
todos.
De acordo com Macieira Filho (2010)
no Brasil a inclusão de pessoas deficientes
iniciou-se a partir do ano de 1828, quando
Dom Pedro || do Imperial inaugurou o Instituto dos Meninos Cegos.
A partir dessa data outras instituições
foram criadas e estabelecidas no país, porém
muitos problemas decorriam por falta de recursos, e de comunicação dos membros que
trabalhavam nas instituições.
Naquela época a educação especial
era conhecida como uma educação assistencialista, ou seja, não desenvolvia as crianças

para ter autonomia e obter um desenvolvimento individual. Por sua vez, muitas crianças se
mantinham nas instituições até a fase adulta,
tendo dependência das ações políticas.
O autor destaca que por volta do século XX, mais ou menos nos anos 50, que
uma das primeiras instituições fundadas no
Brasil começou um trabalho mais especializado e um atendimento destinado às pessoas deficientes, chamado Instituto Pestalozzi.
Mesmo o Instituto Pestalozzi desenvolvendo
e integrando os deficientes na educação e na
sociedade, muitos desses deficientes tinham
que vencer os preconceitos e os obstáculos
por si próprios, pois não existiam políticas
sociais que lutaram a seu favor, esse regime
decorreu por muito tempo no Brasil, mesmo
existindo o Decreto da Constituição Cidadã:
Dessa forma, a educação para deficientes
só começou a ser planejada e organizada,
com base em uma visão assistencialista
e de integração ( não inclusiva) , com a
criação da Sociedade Pestalozzi que , em
janeiro de 1953, pôs em funcionamento
em São Paulo uma escola para atender
trinta alunos do sexo masculino, denominados na época “especiais” (MACIEIRA
FILHO, 2010, p. 78).

Mazzotta (2003) afirma que grandes
mudanças ocorriam em vários países a favor de um plano educacional mais justo e
pleno. Essas organizações, ocorridas na Europa e nos Estados Unidos, levaram alguns
brasileiros a requerer e começarem um plano
de ensino mais qualificado para as pessoas
deficientes. Esse plano iniciou-se no Brasil
no século XX, porém tais iniciativas se tornaram conhecidas como oficiais ou particulares isolados, mantendo o desenvolvimento e
o interesse dos professores no atendimento
educacional para alunos deficientes.
No Brasil, o início do atendimento escolar especial começou na década de 50, com
o Instituto dos Meninos Cegos fundado por D.
Pedro ||, tal instituto tinha um diferencial, pois
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trabalhava e desenvolvia oficinas de aprendizagem para alunos deficientes, não importando se fosse menino ou menina, cada um
tinha o seu ofício. Trabalhos com tipografia e
encadernação eram dados aos meninos, e as
meninas aulas de tricô.
Mazzotta (2003) destaca que muitos antes do anos 50, já havia uma assistência médico-pedagógico que auxiliavam as famílias
e os próprios deficientes intelectuais, porém
não há informações suficientes que descreva
os atendimentos educacionais e que declare
como eram feitos os trabalhos, e o desenvolvimento das crianças deficientes, por tanto
tais pesquisas registradas não valiam nada a
favor da inclusão social e escolar.
Exatamente na metade do século XX
afirma que já havia muitos locais de ensino regular, administrados pelo poder público, que
por sua vez já garantiam o atendimento para
alunos deficientes intelectuais. Esses atendimentos era algo simples e básico, e não
ofereciam condições necessárias para uma
aprendizagem qualificada e estruturada, por
esses motivos ocorriam a evasão: “Importante
salientar que desde seu início a referida escola caracterizou-se como um estabelecimento
educacional voltado para educação literária
e o ensino profissionalizante” (MAZZOTTA,
2003, p. 29).
Macieira Filho (2010) afirma que com
as experiências negativas que teve a educação assistencialista, e com o crescimento de
estudos e pesquisas na área da educação
especial, surgiu uma associação a favor da
inclusão de pessoas deficientes na rede regular de ensino, por volta dos anos 70. Essa
associação instigou decisões judiciais de tribunais de outros países a estabelecer direitos
a todas as crianças julgadas como deficientes
intelectuais a uma educação gratuita e adequada.

De acordo com Aguiar (2005) os fundamentos da inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino, começaram a
se conceituar no Brasil e internacionalmente,
por volta da década de 80, seu principal objetivo era a construção de uma sociedade mais
igualitária, e com isso buscava a construção
de uma sociedade mais completa e com a
participação dos deficientes.
No ano de 1994, foi assinada a Declaração de Salamanca, que foi a chave para abrir
as portas para a inclusão, essa Declaração
teve um marco histórico em diversos países,
principalmente no Brasil onde desenvolveu e
estabeleceu uma ideia positiva da inclusão.

CONCEITOS SOBRE INTEGRAÇÃO
ESCOLAR
Marques (1997) comenta que a integração surgiu na década de 70, levantando
como início, polêmicas e debates que defendiam e lutavam sobre sua significação. Para
ele a integração é uma ferramenta, que possibilita a inserção dos deficientes na sociedade
e estabelece para o amadurecimento de sua
participação como cidadão comum.
Com a proposta da integração, a prática
social deixou de ser tão segregacionista, valorizando assim o conhecimento e o entendimento de pessoas deficientes, e não deficientes, construindo juntos por um único ideal.
Esse novo conceito levantou diversos
dilemas, onde a rejeição da deficiência se tornou constante dentro da sala de aula, ou seja,
os alunos e educadores teriam que aceitar as
crianças deficientes em seu ambiente escolar,
e muitas vezes esse fator não acontecia, era
quando ocorria a desintegração,
O grande problema da integração não
está nem nas diferentes concepções existentes sobre este processo, nem nas iniciativas tomadas para a sua viabilização;
encontra-se, sim, no fato de as pessoas
deficientes não serem entendidos e assumidos como sujeitos históricos e culturalmente contextualizados (MARQUES,
1997, p. 22).
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Marchesi (2004) afirma que a integração tinha como objetivo globalizar a igualdade para todos, banindo de tal forma todos os
tipos de exclusão, e a educação segregacionista.
Porém a integração, apesar de lutar
contra todos os modelos de discriminação,
ainda tinha conceitos contraditórios, onde a
sua formulação destacava que os alunos deficientes precisavam de salas, professores e
recursos didáticos especializados, desta forma os mesmos ainda não participavam unicamente dos projetos elaborados pela a escola
regular.
A integração, no entanto, tinha como
foco principal a educação de alunos deficientes na rede regular de ensino, mantendo assim um acompanhamento adequado, e
desenvolvendo uma metodologia individualizada. Para elaborar os conteúdos propostos
se mantinha um currículo flexível, e cabia ao
professor saber as necessidades e as diversidades de todos os alunos,
A integração é um conjunto de partes que
estabelece um funcionamento de uma forma prazerosa e enriquecedora, se completando com ações de todo quadro de
um processo, no qual o direcionamento
é banir as diferenças e possibilitar a inserção dos deficientes nos padrões da
sociedade. A integração tem como prática
proporcionar ao deficiente possibilidade
de viver coletivamente, e de se viver participante legalmente, apontando os direitos
e deveres perante a sociedade (MADER,
1997, p. 44).

De acordo com Marchesi (2004) no início do plano de integração, as escolas integradoras passaram por grandes dificuldades
ao deixar o sistema de educação especial,
para se interagir com escolas regulares.
Mas as realidades no começo da elaboração desse conceito, muitas ambientes
escolares e profissionais ainda não estavam
preparadas para o seu novo cotidiano, pois

esse novo paradigma colocava em destaque
um programa que elaborasse uma educação
como um todo, atendendo todas as necessidades dos alunos no âmbito educacional e
social, combatendo todas as formas discriminatórias e preconceituosas.
Segundo Mittler (2003) a integração é
uma fonte de normas que exige o preparo
imediato dos alunos deficientes para uma
mudança radical, onde os mesmos estariam
sendo transferidos de um ambiente especial
para um ambiente regular.
O autor destaca que essa mudança muitas vezes não acontece de forma satisfatória,
o aluno deve se adaptar à escola, e não há
na verdade um plano de ação que torne a escola um ambiente acessível à diversidade de
alunos deficientes. A integração significa uma
transformação geral nas estruturas escolares,
onde tornaria as escolas regulares em escolas especiais, através de um novo conceito de
práticas, de equipamentos, e ter os melhores
educadores que possibilite a inserção desses
novos alunos: “A integração, ou melhor, a inclusão das pessoas deficientes, depende da
mudança de nossos valores; é a vivência de
um novo paradigma” (MADER,1997, p. 50).
Conforme Mantoan (2006) o princípio
da integração é a estrutura da normalização,
que por não possuir uma especialidade no cotidiano do aluno deficiente, oferece um leque
de possibilidades, que se organiza de forma
que ele se integre nas atividades propostas e
que consiga evoluir de acordo com as etapas
que a nova escola e a vida os oferecem, sendo eles afetados por uma deficiência ou não.
O programa de integração disponibiliza
a oportunidade de os alunos deficientes se
locomoverem nos ambientes regulares, das
salas especiais, para as salas regulares, sendo entendidos como “especial na educação”,
tendo a junção dos dois ensinos ao mesmo
tempo.
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Marchesi (2004) acredita que existem
diferentes formas de integração, nas quais as
mais usadas são: física, social e funcional. A
integração física é aquela na qual se mantém
salas especiais dentro de ambiente de ensino
regular, porém o seu ensino, desenvolvimento e o seu currículo é focado somente para
as salas especiais, diferenciando de todo os
outros currículos.
A integração social é aquela que ainda
dispõe de salas especiais, mas em algumas
ocasiões existem a interação e os contatos
com outros alunos das salas regulares, a partir de atividades escolares. Já o conceito da
integração funcional é desenvolvido de maneira mais completa, e elaborado de acordo
com que os alunos se incluam e participam
das salas regulares e se socializando normalmente, como um membro comum do ambiente de ensino.
Para Mader (1997) algo muito além da
integração está se desenvolvendo para acabar com a desintegração e evasão dos discentes. Esse novo paradigma é nomeado de
INCLUSÃO, onde se define que a sociedade aceite e acredite que todos os membros
são cidadãos legítimos, respeitando assim os
seus direitos sociais, culturais, profissionais e
entre outros aspectos, tornando garantido que
com pequenas diferenças todas as pessoas
são normais.

CONCEITOS SOBRE INCLUSÃO
ESCOLAR
Segundo Mittler (2003) o fracasso do
sistema educacional ocorreu primeiramente
pela desigualdade social e educacional, onde
todos excluíam pela falta de habilidades educacionais, estando abaixo da média exigida.
Contudo o autor, diz que não é pelo fato de
que a maioria dos alunos que possuem habilidades educacionais baixas são também
aqueles que vivem nas áreas de pobreza e
de desvantagens sociais.

O objetivo da inclusão está primeiramente no coração da política educacional e
da política social, sendo assim, um campo
que envolve etapas e reformas de reestruturação das escolas em geral, esse objetivo tem
como base de assegurar o acesso de todos
os níveis de oportunidades educacionais e
sociais a todos os alunos exercidas pela escola, impedindo assim que ocorra a evasão
e a exclusão.
A política foi elaborada para beneficiar
todas as crianças, incluindo aqueles que possuem alguma deficiência ou dificuldade de
aprendizagem, e aqueles que por algum motivo estão sob a prisão da exclusão.
Mantoan (2006) destaca que a escola brasileira é marcada pelo fracasso e pela
evasão de alunos, que no seu cotidiano são
marcados pelo insucesso e pela falta de habilidades, resultando assim na evasão escolar e
social. Muitos alunos vivenciaram preconceitos de seus pais, professores, e, sobretudo,
das condições de pobreza em que se enfrentavam e por isso, eram marcados e rotulados
como repetentes e muitas vezes expulsos.
O objetivo e a solução total são uma
oportunidade e possibilidade que temos para
reverter a situação da maioria das escolas,
sendo assim, a escola não pode continuar
anulando e marginalizando as diferenças,
mas podem reestruturar os processos pelos
quais forma e instrui as crianças de acordo
com suas origens, seus valores e sentimentos:
A mudança no ambiente escolar garante
ações educativas, que tem como objetivo
o convívio com as diferenças e a aprendizagem como experiência relacional, participativa, que possibilita um caminho para
as crianças, pois contempla sua subjetividade, embora construída coletivamente.
[...] se o que pretendemos é que a escola
seja inclusiva, é urgente que seus planos
se redefinam para uma educação voltada
para a cidadania global, plena, livre de
preconceitos, que reconheça e valorize
as diferenças. (MANTOAN, 2006, p. 16).
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O Plano de Inclusão é muito mais que
cuidados especiais, é um trabalho significativo, que por sua vez leva um modelo de ação
para estrutura física e pedagógica no ambiente
escolar.
A inclusão teve como base as teorias
do sócio construtivistas, para ser criada essa
teoria tomaram ponto de partida na psicologia,
onde o desenvolvimento da criança era analisado e apontado, que para ser desenvolver e
evoluir precisaria estabelecer relações com os
outros, essas relações não é apenas significativa para os alunos deficientes, mas também
para a evolução positivamente dos alunos, escola e comunidade.
O sócio construtivismo defende de todas
as formas que as crianças deficientes tinham
o direito de ser consideradas como um cidadão comum e legítimo na sociedade.Macedo
(2010) destaca que a inclusão se descreve
como uma lógica de pensamentos, que elabora um funcionamento de um conjunto no qual
se dá um direcionamento ou caminho para o
seu propósito.
A inclusão funciona com o norteamento
do objetivo da relação, a relação é o principal
sentimento que estrutura o conhecimento, é
a partir da perspectiva do outro que obtém a
interação e o conhecimento. Essa relação é
baseada no cotidiano das pessoas, nas suas
atitudes, vivências com os familiares, amigos
e vizinhos.
A análise sobre a relação se entrelaça
com a inclusão, quando algum indivíduo necessita do intermédio do outro para se desenvolver. Sendo assim, uma criança deficiente
ou com alguma dificuldade de aprendizagem,
precisa de soluções, rotinas e hábitos pedagógicos que faça elas compreender e se desenvolver, a partir das estratégias de ensino e materiais didáticos que o professor proporcionar
para sua aprendizagem, caso esse processo
não aconteça o problema não é necessariamente do professor, mas de todos envolvidos.

Mittler (2003) define que a inclusão é
uma reforma radical nos ambientes de ensino
em termos de currículo, avaliação, pedagogia
e agrupamentos dos alunos nos exercícios de
classes. O mesmo comenta que, a educação
inclusiva é baseada de forma que todos se
sintam bem, e que celebram a diversidade
como cultura, conhecimento, valores, origem,
nível social, ou deficiência valorizando assim
as diferenças e aprendendo com cada uma
delas.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Macieira Filho (2010) destaca que durante muito tempo os políticos do Brasil deixaram a educação ao léu, porém com as manifestações de outros governos internacionais
em prol da educação inclusiva, começaram a
agir e criar mudanças para o melhor ensino
para crianças deficientes no país. Obtendo
a liberdade e o início da democracia no Brasil, os constituintes atrelaram na Constituição
Brasileira de 1988, a lei que garantia o atendimento preferencialmente especializado aos
alunos deficiente na rede regular de ensino.
A lei em vigor demorou muito tempo
para ser colocada em prática, o sistema de
inclusão para deficientes na educação básica
só começou quando o Ministério da Educação instituiu a Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN). O Brasil inicia
o debate sobre o registro que declara o modelo de uma educação inclusiva, depois da
Conferência Mundial realizada pela Unesco
(em Salamanca, Espanha), ao assinar o documento final, o Brasil se responsabilizou e
se comprometeu a modificar o sistema educacional, onde estabelece e garante o acesso
de deficientes na rede de ensino regular.
Para Aguiar (2005) o objetivo geral que
norteou a Declaração de Salamanca, é que
todas as escolas de ensino regular devem se
estruturar, organizar, e preparar para receber
e acomodar todos os alunos, proporcionando
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assim uma aprendizagem unificadora para todos, independentemente de qualquer problema, diferença ou dificuldade que os alunos
possam ter.
As escolas como ambiente de ensino
devem solucionar as necessidades de seus
alunos, ou seja, devem manter um currículo
ou planejamento integrador que almeja uma
educação de qualidade para todos, respeitando sempre as diferenças. A Declaração de
Salamanca assegura-se que a inclusão é um
instrumento eficaz no ensino regular, estabelecendo um novo conceito na educação de
alunos deficientes, e abrindo um novo horizonte para uma comunidade mais solidária e
aberta, combatendo o preconceito e a discriminação.
De acordo com ECA (Estatuto da Criança e Adolescente, 2008) toda criança possui
direitos fundamentais que estão interligados
aos direitos da pessoa humana, não obtendo
nenhum dano, e tendo toda cobertura de proteção integral. O ECA ainda assegura que por
esta lei ou outras, todas as crianças e adolescentes devem ter oportunidades e facilidades,
tendo como objetivo de desenvolver o físico,
mental, e moral, e de se integrar em melhores
condições na vida social, oferecendo subsídio
para a liberdade de viver em cidadania.
Macieira Filho (2010) afirma que depois
da resolução da nova lei de inclusão, muitas
instituições deixaram de existir, mas pelo contrário, funcionaram como um reforço extra ou
uma integração de atividade para o desenvolvimento específico de cada criança. A lei
nº 9394/96 (LDBEN) teve como ênfase não
só a inclusão de crianças deficientes, mas
também a estrutura e a permanência desses
educandos, estabelecendo e integrando-os
na sociedade educacional brasileira.
Conforme o Conselho Nacional de Educação, a partir da resolução nº 2, de 11 de
fevereiro de 2001, no art. 1, alunos deficientes devem ter início a educação de ensino

regular, desde o infantil e em todas as modalidades de ensino, possibilitando ou não
de serviços de educação especial. No art. ,
inciso 2 e 3, prevê a classificação de alunos
deficientes em diversas classes regulares,
onde de tal modo todos os alunos compartilhem o mesmo espaço, e se beneficiem com
as diferenças físicas, intelectuais e sociais, e
desenvolva positivamente experiências sobre
a diversidade. As escolas juntamente com os
educadores devem manter um currículo que
possa ser adaptado durante o percorrer do
ano, onde possa garantir uma aprendizagem
mais prática e significativa para os alunos deficientes.
Segundo Macieira Filho (2010) a educação inclusiva só começou a surgir e se desenvolver com mais rapidez em 2001 com a
resolução nº 2, de 11 de setembro, quando
os estudos realizados alegaram que é possível o atendimento às crianças deficientes em
salas comuns do ensino regular em qualquer
fase da educação básica.
No entanto, no mesmo ano surgiu a
polêmica em diversos ambientes e diferentes estados, a questão da estrutura física das
escolas, a capacitação dos educadores, e
uma preocupação das famílias em relação à
aprendizagem de seus filhos não deficientes.
Essa polêmica levou os pais que tinham
matriculados seus filhos deficientes a ficarem
temerosos em relação ao futuro da aprendizagem. A polêmica e a pressão a favor da
exclusão dos alunos deficientes na rede regular de ensino só acabaram quando o governo
da educação resolveu reformular a LDBEN e
a resolução nº 2/2001 que tinha acabado de
ser publicada.
Para o ECA (2008, p. 45-46) no art.
53, inciso 1 e 2, toda criança e adolescente
tem direitos a viver em liberdade, a fim de ter
uma educação qualificada, com objetivo de
um pleno desenvolvimento de sua pessoa,
promovendo sua capacitação para a cidada30 - Abril/2021 - Educar FCE
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nia e para o trabalho. O ECA ainda afirma que
deve haver igualdade em todas as condições
para a permanência e o acesso dos alunos
no ambiente escolar, obtendo de tal maneira
o respeito e o tratamento distintos de todos os
educadores, funcionários, comunidade, pais
e familiares.
Conforme Macieira Filho (2010) tal
mudança previu que o atendimento especializado em escolas e em outras salas, seria
feito apenas se as condições dos alunos deficientes não fossem possíveis nas classes do
ensino regular, ou seja, mantendo os alunos
em salas separadas, tendo acompanhamento
médico, e um atendimento específico.
Porém com essa reformulação do governo, as exceções de alguns casos de alunos deficientes fora das escolas públicas e
privadas começaram a se tornar uma regra
geral, qualquer aluno que fosse deficiente deveria ser encaminhado às escolas especializadas, não oferecendo qualquer oportunidade aos alunos de deficientes de demonstrar
suas capacidades.
De acordo com o MEC (Ministério da
Educação) é previsto na LDBEN no art. 58
que todas as crianças deficientes devem estar frequentando preferencialmente escolas
de ensino regular, sendo promovidas e integradas na rotina das classes regulares. No
art.59, inciso 1 e 5 declara que o sistema de
ensino deve assegurar aos alunos deficientes,
estruturas físicas nas escolas, recursos didáticos que possam auxiliar e promover na sua
aprendizagem, currículos e métodos flexíveis
que lhe possam garantir uma melhor compreensão e desenvolvimento, a fim de obter
igualdade em todos os benefícios dos projetos escolares.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao
tema: Conceitos sobre Inclusão e Integração
Escolar e a História dos Deficientes neste contexto.
A pesquisa bibliográfica busca descobrir aquilo que já foi escrito e produzido de
maneira científica por outros autores, tornando o aprendizado mais maduro com novas
descobertas nas mais diversas áreas do conhecimento.
Com o avanço das tecnologias de informação, a pesquisa na Internet e em bases de
dados que possuem credibilidade científica,
é muito utilizada como mecanismo de busca
para localização do material bibliográfico.
Para atingir os objetivos deste estudo
utilizamos as contribuições de Macieira Filho
(2010), Mantoan (2006), Mazzotta (2003),
dentre outros, além da legislação pertinente
ao tema.
Foi possível constatar que as escolas
como ambiente de ensino devem solucionar
as necessidades de seus alunos, devem manter um currículo ou planejamento integrador
que almeja uma educação de qualidade para
todos, respeitando as diferenças e especificidades de cada indivíduo.
A legislação afirma que a inclusão é um
instrumento eficaz no ensino regular e estabelece um novo conceito para a educação dos
deficientes, abrindo um novo horizonte para
uma comunidade mais solidária e aberta,
combatendo o preconceito e a discriminação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar das mudanças ocorridas em todo mundo, até alguns anos atrás muitos países
trabalhavam com políticas que isolavam a ligação entre a população e as pessoas deficientes, ou seja, escolas que segregam muitas crianças e adolescentes que conseguiam viver, se
mantinham aprisionadas as escolas e instituições especiais, que por muitas das vezes eram
esquecidos pelos serviços especializados na área da educação e saúde.
Embora estejamos em pleno século XXI, e com grandes avanços tecnológicos, percebemos que muitos fatores ainda se encontram nos tempos da caverna. Hoje encontramos dificuldades em diversos aspectos como trabalho, transporte, saúde, educação e entre outros, porém
o que fazemos para tornar tudo isso mais prático e acessível. A educação, por exemplo, é uma
das principais estruturas que tornaria o país e a sociedade mais desenvolvida e democrática,
contudo com a falta de conhecimento e informação, a sociedade continuou preconceituosa e
exclusiva.
Com a Lei da Inclusão em vigor, pensamos que essa nova fase proporciona uma grande
evolução e mobilização para receber e garantir uma educação igualitária e para todos, porém
a falta de capacitação dos professores e má estruturação dos ambientes escolares tornou o
conceito de inclusão como um diário guardado e engavetado.
Verificamos a partir de bibliografias que a inclusão é um conceito inovador, e que busca
garantir e almejar a melhor aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos, sem acepção
de etnia, cultura, valores, classe social, dificuldades e deficiência. A inclusão foi desenvolvida
e muito bem elaborada, de certa forma ela veio para reestruturar e modificar os conceitos tradicionais que se mantém engessado e mecanizado no mesmo padrão. Desse modo, ainda
encontramos diversas implicações que impossibilita o acesso dos alunos deficientes na rede
regular de ensino.
A análise sobre a relação se entrelaça com a inclusão, quando algum indivíduo necessita
do intermédio do outro para se desenvolver. Uma criança deficiente ou com alguma dificuldade
de aprendizagem, precisa de soluções, rotinas e hábitos pedagógicos que faça elas compreender e se desenvolver, a partir das estratégias de ensino e materiais didáticos que o professor
proporcionar para sua aprendizagem, caso esse processo não aconteça o problema não é
necessariamente do professor, mas de todos envolvidos.
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BRINQUEDOTECA
RESUMO: Neste artigo iremos conhecer um pouco mais sobre a brinquedoteca, sua história, seus
objetivos e como é o seu funcionamento. É importante frisarmos que mesmo sendo um assunto
ainda novo aqui no Brasil, vem se evoluindo de forma crescente e com aspectos positivos já
reconhecidos. A brinquedoteca é um espaço que se torna adequado para que os brinquedos e
brincadeiras e que influenciam na construção e no desenvolvimento da criança. É um espaço que
torna importante o brincar e o uso lúdico, para que a criança aprenda a desenvolver seus estímulos
e habilidades, seu lado cognitivo e emocional. As brinquedotecas podem ter diferentes modalidades
e também podem ser organizadas de diferentes formas com o máximo de aproveitamento nos
“cantos” que fazem parte dela. É relevante rever o ato de brincar como de suma importância,
pois é nele que as potencialidades e possibilidades da criança se desenvolvem. Porém, com
a industrialização e o estímulo a aquisição de brinquedos de maneira exagerada e consumista
podem atrapalhar este processo.

Palavras-chave: Brinquedoteca; Lúdico; Brinquedo; Brincadeira.
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INTRODUÇÃO

E

xistem muitas discussões sobre a ludicidade com pontos de vista favoráveis ou
contrários à prática do brincar no ambiente escolar. Contudo, apesar de sua
prática restritiva nos espaços escolares, os educadores de uma forma em geral
reconhecem a importância da brincadeira, do jogo e do brinquedo como elemento essencial
na práxis educacional, no cumprimento do direito à infância e com a educação de qualidade.
No entanto, verifica-se então o uso das atividades lúdicas de forma diretiva e predeterminada complementação e/ou reforço de conteúdos da prática pedagógica, e desconsideram
a autonomia na escolha, experiência e a cultura de cada educando no brincar.
Pontuamos a necessidade de ressignificar o brincar na escola com ações concretas que
valorizam a atividade lúdica e o reconhecimento do aprender e o brincar como sinônimos indissociáveis e inerentes ao desenvolvimento da infância, já que a cultura lúdica é uma atividade
humana, histórica e culturalmente construída através de ações significativas ao ser humano.
No contexto da ludicidade, pode-se dizer que a brinquedoteca além de oferecer atividades lúdicas, influência definitivamente na formação e desenvolvimento do educando, sendo
um local que representa não só um “depósito ou cantinho” de brinquedos, mas sim, espaço
para estimulação e desenvolvimento integral do ser humano.
No ambiente da Brinquedoteca, o brincar suprir algumas necessidades da criança, tais
como: expressar, participar, transformar, desenvolver, aprender e atuar com subjetividade no
cotidiano escolar, na sociedade e na sua cultura. Diante deste propósito, torna-se primordial
refletir sobre a importância da Brinquedoteca no ambiente escolar como espaço mediador de
aprendizagens, considerando-a no âmbito educacional, como local voltado para brincadeiras
lúdicas, sob a função não diretiva e desprovida das intervenções do professor.
Iremos discorrer sobre as ações: destacar a origem histórica da Brinquedoteca e sua
conceituação; discorrer sobre a importância da Brinquedoteca na instituição educacional como
espaço mediador de aprendizagens; apresentar concepções modernas sobre a Brinquedoteca na atualidade; apresentar sobre a Brinquedoteca, sua organização, estrutura e acervo
de objetos lúdicos e identificar a concepção de Brinquedoteca que os professores possuem,
bem como, sua importância no meio educacional como espaço mediador de aprendizagens.
Num sentido mais amplo, ao estimular e desenvolver habilidades e aprendizagens na
infância por meio do brincar, aperfeiçoa-se todas as dimensões e aspectos humanos, tornando-o sujeito de sua própria ação. A linguagem e a socialização proporcionadas pelo ato de
brincar conduzem ao reconhecimento de sua realidade.
Consideramos a Brinquedoteca como espaço que privilegia o brincar e o uso do lúdico
como recurso necessário à construção de aprendizagens, da identidade, autonomia e das
diferentes linguagens na infância, ou seja, um ambiente acolhedor com estímulos diversificados para o desenvolvimento de habilidades e capacidades significativas. Acreditamos que
devemos vê-la como local transformador, onde se resgata o prazer de brincar inserida no
contexto histórico-social e cultural da criança.
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Podemos dizer que, contrária à posição acima defendida, prover a Brinquedoteca tradicional que limitava seu atendimento, simplesmente, ao empréstimo de brinquedos ou como
material utilizado para suprir atividades pedagógicas diretivas, é um ato não condizente com
sua real função, pois, anula a liberdade e autonomia do aluno ao brincar.
Ressaltamos então, a importância da brinquedoteca no meio educacional como espaço
que propicia diversos estímulos e desenvolve aspectos sociais, culturais, cognitivos, físicos e
emocionais num momento tão decisivo como a infância, pois é nesta fase que ocorre o desenvolvimento harmonioso e consciente do educando, o que permite ampliar suas habilidades
e capacidades de forma global.
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BRINQUEDOTECA – BREVE HISTÓRICO
A discussão sobre a importância do
brincar para a criança tem uma longa história
descrita por muitos estudiosos e pensadores
do meio educacional. O brincar sofreu transformações no processo histórico desde o seu
reconhecimento como elemento importante
para a formação do ser humano.
Em 1959, a importância do brincar foi
reconhecida mundialmente, conforme descrito
no Princípio 7º da Declaração Universal dos
Direitos da Criança, (1959 s/p.) cujo texto diz:
A criança deve ter plena oportunidade
para brincar e para se dedicar a atividades recreativas, que devem ser orientadas
para os mesmos objetivos da educação;
a sociedade e as autoridades públicas
deverão esforçar-se por promover o gozo
destes direitos (BRASIL, 1959, s/p).

Em decorrência da valorização do brinquedo e do brincar, bem como, a sua relevância à educação, principalmente na infância,
surge a Brinquedoteca, com o propósito inicial
de empréstimo de brinquedos e a criação de
espaços destinados à exploração lúdica. Passou a ser conhecida e propagou-se pela Europa a partir dos anos 60.
No Brasil, este espaço lúdico originou-se
nos anos 80, com a adoção do brincar em
muitas instituições educacionais nas atividades
de docência. A história relata que a Brinquedoteca surge com várias denominações como:
Toy-Library (biblioteca de brinquedo), na Inglaterra; Ludothéque, na França; Lekoteks na Suécia; no Brasil Brinquedoteca ou Ludoteca, sob
influências portuguesas que se instalaram em
diversos pontos do mundo.
Mas, a primeira intenção de Brinquedoteca surgiu em 1934, em Los Angeles, Estados
Unidos da América (E.U.A.) num momento de
crise econômica. Com o objetivo de solucionar problemas causados por frequentes roubos em sua loja de brinquedos, o proprietário
relatou ao diretor da instituição de ensino municipal sobre os desvios de comportamentos

dos alunos daquela instituição no seu estabelecimento comercial.
Foi então que o diretor da escola, partindo de um problema constatou que os acontecimentos desta natureza (roubos) eram decorrentes devido à escassez de brinquedos
às crianças que lá estudavam. Desta forma, o
diretor da instituição criou a primeira intenção
de Brinquedoteca, dispondo aos alunos, neste
espaço, brinquedos variados onde as mesmas
poderiam explorá-los in loco. Conforme Friedman (1998): “Ainda existe, em Los Angeles
(E.U. A) a brinquedoteca chamada de “Toy
Loan” ou “Toy Libraries”, com propósito apenas de emprestar brinquedos, caracterizado
como recurso comunitário” (FRIEDMAN,1998,
p.174).
A expansão deste serviço ocorreu com
mais intensidade na década de 1960, com
disseminação para a Europa em países como:
Suécia, Inglaterra, Bélgica e França, mas, com
propósitos ligados à orientação e empréstimo
de brinquedos aos pais de crianças com deficiências, para estimular, no âmbito domiciliar, à
aprendizagem por meio do brincar, evidenciando-se assim, o surgimento de outras funções da
Brinquedoteca: a educacional e a terapêutica.
Na Suécia, em 1963 conforme Noffs
(2001, p. 163) descreve,
Duas professoras que tinham filhos deficientes fundaram, neste país, a primeira
Lekotek (Ludoteca em sueco)”, com intenção de empréstimo e orientação ao uso
de brinquedos às famílias que possuíam
pessoas com deficiência... as Lekoteks
tinha como legado “a criança aprende
brincando, mas com brinquedos que atendessem suas necessidades reais (NOFFS, 2001, p.163).

O mediador do ambiente orientava os visitantes ao uso contínuo dos brinquedos em seus
lares, em continuidade à estimulação iniciada
na Brinquedoteca, verificando-se então, o estímulo educativo dos visitantes, mas também, o
trabalho clínico, já que as consultas eram marcadas antecipadamente e de forma individual.
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Na Inglaterra, se propôs a biblioteca de
brinquedos - Toy libraries – com propósito de
emprestar os brinquedos para levar a casa. Em
outros países da Europa como Suíça, Bélgica,
França e Itália denominaram o espaço lúdico
de Ludotecas, com empréstimo para uso local
ou domiciliar.
A expansão e o reconhecimento da importância do brincar e do brinquedo para o
desenvolvimento na infância foram tão profundos, que em 1976, realizou-se em Londres o
primeiro Congresso sobre o trabalho iniciado
com o empréstimo de brinquedos.
Anos depois, 1981, ocorreu o II Congresso de Brinquedotecas em Estocolmo, na Suécia; em 1987 - Congresso Internacional de Toy
Libraries no Canadá; em 1990, V Congresso
Internacional de Brinquedotecas em Turim, Itália e por fim, 1993, Encontro Mundial sobre o
brincar na Austrália.
A consolidação do trabalho tornava-se
cada dia mais intenso e expansivo, com a existência de questionamentos sobre a real função e denominação dos termos empregados
na época como o nome Toy Libraries, visto
que, muitos dos objetivos já haviam adquirido
outras funções, tais como: apoio às famílias,
orientação educacional, estímulo à socialização e resgate da cultura lúdica.
A intenção concretizou-se com a criação
da Associação Internacional de Brinquedotecas - Toy Libraries de Brinquedotecas (Toy Libraries Association), que envolvem muitos países e continentes do mundo todo. No Brasil,
em 1971, realizou-se no Centro de Habilitação
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em São Paulo, uma exposição
de brinquedos pedagógicos, direcionados aos
pais de crianças ditas excepcionais, aos profissionais e aos estudantes.
A adesão ao projeto tomou proporções
tão significativas que a APAE criou um Setor de
Recursos Pedagógicos para atender o público,
ou seja, instituiu uma ludoteca nesta instituição,
que objetivava a circulação de brinquedos en-

tre as crianças. Percebe-se então nesta, que
a brinquedoteca surgiu com objetivos educacionais e terapêuticos, que obtinha o apoio
tanto do setor público, como privado para o
funcionamento e atendimento às crianças que
visitavam o espaço educacional.
Após a implantação, em 1973, a APAE
adotou o Sistema de Rodízio de Brinquedos e
Materiais Pedagógicos, os brinquedos foram
centralizados com maximização no uso de todos os recursos existentes. Conforme Ramalho
(2000):
Na Escola Indianópolis, em São Paulo,
“foi instituída a primeira brinquedoteca brasileira, com propósitos voltados ao ato de brincar,
com empréstimos de brinquedos e orientação
direcionada à criança, com assistência direta”
(RAMALHO, 2000, p.71).
Em 1984, foi fundada a entidade Associação Brasileira de Brinquedoteca (ABBri) por
Nylse Helena da Silva Cunha, sem fins lucrativos, com o objetivo de assessorar as pessoas
e as instituições que visavam implantar Brinquedotecas, estabelecer parcerias, incentivar
e promover o desenvolvimento de estudos relacionados à área, com oferta de cursos preparatórios para formar os mediadores deste
local, o brinquedista.
Após a criação da ABBri, houve expansão de Brinquedotecas por todo Brasil, mas,
foi em São Bernardo do Campo – SP, que se
implantou a primeira Brinquedoteca pública.
Segundo os apontamentos feitos por
Ramalho (2000), no Brasil, existem cerca de
“180 brinquedotecas inscritas, desde 2005,
em diferentes regiões do país, com variados
objetivos e características”. Desde então, diante de diferentes propósitos e características,
as brinquedotecas aperfeiçoaram e cresceram,
com a obtenção do reconhecimento e sua relevância à educação, que a torna um agente
provocador de mudança no trato educacional,
com inovações no atendimento à população,
mais precisamente à criança.
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Percebe-se que sua expansão foi intensa, imutável e constante, tanto nas instituições
públicas como nas privadas, seja de cunho
preventivo ou terapêutico. Mas, o mais importante na atualidade, é que este local exerça sua
real função. Como ressalta Ramalho (2000, p.
76) descrevendo sobre a brinquedoteca:

mercado, em detrimento da formação humana
para o mundo do trabalho. Com isso, os indivíduos configuraram-se em servidão voluntária,
mecanizada, culminando na exclusão da formação lúdica, do brincar, do divertimento, da imaginação, que são imprescindíveis para a saúde
física, emocional e intelectual das pessoas.

Local de estímulos para brincar livremente, por algumas horas do dia, e assim,
com possibilidades de aprendizagens por
meio do brincar na infância e concretizar-se como espaço de atividades lúdicas
presente em ambientes escolares, geralmente direcionadas ao público infantil, já
que a brincadeira é inerente ao ser humano (RAMALHO, 2000, p. 76).

Para confirmar este ponto de vista, Puga
e Silva (2008) discursam que houve retrocessos em função das mudanças no âmbito da
tecnologia e do social e estas comprometeram
os locais, o tempo e os brinquedos e,

Em síntese, a brinquedoteca no meio
escolar faz-se respeitar as necessidades afetivas, amenizar a rigidez de métodos tradicionais de ensino que ainda permeiam no sistema
de ensino do Brasil, possibilitando o direito de
ser criança e aperfeiçoar suas habilidades e
aprimoramento de suas capacidades autonômicas, criativas e compensadora das defasagens socioculturais.

CONCEITO DE BRINQUEDOTECA
A brinquedoteca pode existir até sem brinquedos, desde que outros estímulos às
atividades lúdicas sejam proporcionados
(CUNHA, 2001, p.10).

As sucessivas reformas educacionais e
a imposição de políticas públicas descontextualizadas da realidade escolar depreciaram
importantes áreas de conhecimento de forma
incisiva na formação do ser humano, havendo
uma desumanização do ambiente educativo,
da escola e das estruturas educacionais do
nosso país. E assim, o brincar sofreu consideráveis degradações, sendo conceituado como
algo inútil, carregado de preconceitos impostos pela sociedade capitalista.
Apesar dos avanços tecnológicos e da
modernidade, a educação ainda não superou a
mecanização do saber, com incentivo à segregação do trabalho e competição acirrada para
atender a demanda econômica e capitalista do

[...] as crianças perderam o espaço e a
segurança das ruas e calçadas, com isso,
perderam também parte da liberdade na
escolha das suas brincadeiras e companheiros”. Isto piora com os inchaços
das cidades, com apartamentos pequenos que impedem as interações, e com a
modernidade. As crianças são impedidas
dos momentos e tempos às brincadeiras,
devido às inúmeras responsabilidades caracterizadas por serem mais importantes
como: cursos de informática, línguas, música, etc. (PUGA, SILVA, 2008, p.5).

Puga e Silva (2008) acentuam que “as
instituições escolares são fotografias destas
mudanças de valores”, pois, valorizam uma
formação que prioriza somente conteúdos sistematizados para preparação à transposição
dos obstáculos competitivos e classificatórios
determinantes e condicionantes do mercado
de trabalho, em detrimento da formação humana para o mundo. Um bom exemplo é o
vestibular.
E a resultante disto, é a desconsideração das brincadeiras como parte do processo de aprendizagem, deixando a ludicidade
à margem do processo de formação do ser
humano, alegando que os conteúdos sistematizados são mais produtivos. Este pensamento
compromete o bem estar da sociedade e da
família, restringindo o espaço para as crianças brincarem com autonomia, sendo estas
as mais prejudicadas, com esforços e tempo
destinados a aprendizagens de ofícios confinados ao ambiente escolar.
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Questionamos então: se a criança não
tem espaço e tempo para brincar, para o lazer,
nem na escola, nem em casa ou em outros
espaços, onde irão exercitar a ludicidade que
é tão importante ao seu desenvolvimento? Carneiro (2008) descreve que:
As brincadeiras voltam-se para o individualismo e a competitividade, o uso dos
brinquedos eletrônicos, a televisão passaram a disputar a atenção das crianças,
acarretando problemas de sociabilização,
integração e interação entre as pessoas,
e principalmente entre as crianças (CARNEIRO, 2008, p. 1).

Destaca-se então, a importância em resgatar a real função social da escola enquanto
espaço ressignificador do lúdico para humanização da criança, permitindo na infância, o
contato com as brincadeiras e brinquedos, de
maneira prazerosa, em recompensa a si mesma pelo prazer na prática da ludicidade.
Em consonância a este raciocínio, Resende e Fonseca (2009); Puga e Silva (2008)
defendem que a materialização da brinquedoteca numa ideia de espaço para brincá-lo,
numa realidade concreta e organizada, local
este que respeita e considera a infância sem
favorecer a competitividade e cobranças excessivas.
Obtêm-se neste, contato com diversos
objetos, o direito de escolhas de como e o que
fazer, estimulando o criar e o recriar as situações. E ainda as autoras denotam a necessidade do “resgate coletivo dos valores deixados
para trás, dos brinquedos tradicionais, autênticos, simples, mas infinitas possibilidades de
brincar e sonhar, com bolas de gude, pipas de
papel seda, carrinhos de madeira, cavalinho
de pau, etc.”
Corroborando com estas ideias, a Deputada Luiza Erundina, que discursou no Seminário Nacional sobre brinquedoteca: A Importância do Brinquedo na Saúde e na Educação,
destacou que,

[...] toda criança merece brincar e tem a
necessidade de fazê-lo. Mas, este direito
está comprometido, porque as crianças
estão absorvendo compromissos que não
condiz com suas idades, pois precisam
trabalhar e estudar, conseguir notas altas, ou ainda, são vistas como adultos em
miniaturas, enfim, a infância foi anulada.
(ERUNDINA, 2005, p.13).

Consequentemente, as crianças têm sua
infância roubada pelas intenções dos adultos,
sem espaço e tempo para as brincadeiras pertinentes a sua fase, ao seu verdadeiro papel: o
de ser criança.
Pode-se dizer que a brinquedoteca é um
espaço que permite na contemporaneidade, o
resgate em vivenciar o lúdico esquecido pelas
pessoas, e negado às crianças. Mas, acima
de tudo, como destaca Cunha (2001), ela tem
a função de “fazer as crianças felizes, este é
o objetivo mais importante”. A Brinquedoteca
favorece o cultivo da brincadeira, de forma livre, para as pessoas em qualquer fase da vida.
Almeida e Casarin (2002),destaca que:
A brinquedoteca na escola, é um espaço que permite o brincar livremente, com
todo o estímulo à manifestação de suas
potencialidades e necessidades lúdicas,
com muitos jogos variados e diversos materiais que permitem a expressão da criatividade (Almeida; CASARIN, 2002, p.1).

Desse modo, este espaço de aprendizagem permite à construção da identidade,
autonomia e das diferentes linguagens do
educando. Para concretizar o pensamento,
Cunha (2001) descreve que a Brinquedoteca
é “responsável por mediar à construção do
saber, em situações de prazer, com gosto de
aventura, na busca pelo conhecimento espontâneo e prazeroso”, e ainda, incentiva extravasar sentimentos, conhecimentos e emoções.
Sua presença no ambiente educacional
não deveria ser uma alternativa, ou apenas
uma opção a ser utilizada, mas sim, um espaço obrigatório nas escolas, em qualquer nível
de ensino, pois deste modo favorece todos os
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envolvidos no processo de aprendizagem, já
que brincar é direito do ser humano. Deste
modo, deveria ser defendida e implementada
pelas políticas públicas deste país.
No Seminário Nacional sobre Brinquedotecas denominado: “A Importância do Brinquedo na Saúde e na Educação, realizado em 10
de agosto de 2005, sob a coordenação da Comissão Legislativa Participativa da Câmara dos
Deputados, foram discutidas questões relativas
à infância e a “necessidade da presença da
brinquedoteca em locais públicos.
Este Seminário concluiu que esta meta
deve ser o objetivo prioritário a ser defendido
pelos governantes da esfera pública (municipais, estaduais e federais)”. Os participantes
salientam ainda:
A importância de rever o ato natural e
espontâneo no brincar, pois o processo
industrial, o estímulo ao consumo em
massa de brinquedos ocasionou uma
distorção da ludicidade, o que resultou
na extinção de sua prática, inibindo assim, as possibilidades e potencialidades
no desenvolvimento do ser, criança, sua
naturalidade e sua fase de libertação (Câmara dos Deputados, BRASIL, 2005).

Tendo em vista a importância da Brinquedoteca como espaço lúdico, ao tratar o
brincar de forma séria, e não supérflua, os Deputados da Câmara – Parlamento Brasileiro e
os estudiosos palestrantes ressaltam que:
[...] o brincar é um direito da criança, na
brincadeira ela constrói, se elabora e se
forma. Os valores pedagógicos, psicológicos e terapêuticos adquiridos pelas crianças mediante a vivência com o lúdico são
incontestáveis, principalmente quando se
sabe que o envolvimento com os brinquedos criativos é um bom investimento da
sociedade em termos de política educacional e de saúde pública (Câmara dos
Deputados, BRASIL, 2005).

Noffs (2001) conceitua a Brinquedoteca
como:
[...] espaço onde a criança, utilizando o
lúdico, constrói suas próprias aprendizagens, desenvolvendo-se num ambiente
acolhedor, natural e que funciona como
fonte de estímulos, para o desenvolvimento de suas capacidades estéticas e criativas, favorecendo ainda sua curiosidade.
NOFFS, 2001, p. 160).

Não sendo diferente, Cunha (1992) define a Brinquedoteca como “esforço de salvaguardar a infância, nutrindo-a com elementos
indispensáveis ao crescimento saudável da
alma e da inteligência da criança”, com respeito ao ser humano, seguindo uma filosofia
educacional que potencialize sua existência.
Por este motivo, o espaço lúdico propicia
momentos de exploração, de sentimentos, experimentações, imaginações e construção de
normas, objetivando a resolução de conflitos
que acometem através das brincadeiras.
Diante da diversidade de propostas e objetivos que não limita-se a si mesmos, sendo
flexíveis e regidos pelo interesse da realidade
que está inserida, Bezerra (2006); Puga e Silva
(2008) elenca alguns dos objetivos no espaço
Brinquedoteca: [...] proporcionar um espaço
lúdico, valorizando o ato de brincar de forma
espontânea; resgatar o espaço e o tempo de
brincar; possibilitar o acesso a brinquedos;
orientar sobre a adequação e utilização dos
brinquedos; desenvolver hábitos de responsabilidade; resgatar brincadeiras, incentivando
sua valorização como atividade geradora de
desenvolvimento intelectual, emocional e social; propiciar a construção de conhecimentos; estimular o desenvolvimento da concentração e atenção; oportunizar a expansão de
habilidades e potencialidades; desenvolver a
criatividade, a sociabilidade e a sensibilidade;
incentivar a autonomia e o sentimento de autoestima; repassar aos professores e às famílias
informações sobre conhecimentos a respeito
da importância do brincar e sobre o desenvolvimento do aluno na brinquedoteca.
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Além de todos os objetivos delineados,
Carneiro (2006) reforça dizendo que:
A brinquedoteca prepara o espaço do
“faz-de-conta” para que seu ambiente
seja impregnado de criatividade, de manifestações de afeto e de apreciação pela
infância, a tal ponto que a criança se sinta esperada e bem-vinda”. (CARNEIRO,
2006, p. 2).

Ao distorcer o real significado deste espaço, corrompe-se a formação humana na
infância, que reduz o saber à reprodução de
saberes impostos pelos adultos, sem expressões de vida própria das crianças.
De forma mais fundamentada, a Deputada Luiza Erundina (2005) durante o Seminário
Nacional sobre Brinquedoteca sustenta que,
“a brinquedoteca além de muitos brinquedos,
também proporciona muitas vivências e aprendizagens sob vários aspectos que as enriquecem o tempo todo”, e permite a valorização
das emoções e da sensibilidade, sem condições ou perspectivas predefinidas.
Dando continuidade as suas declarações, Luiza Erundina (2005) reforça o conceito de Brinquedoteca como, “espaço destinado
para oportunização do brincar livre e espontâneo, oportunizando momentos de agir sem a
espera de resultados; diz-se que esta é símbolo de uma nova postura de existências, que
rompe paradigmas”.
Não diferente, Kishimoto (1999 apud
Souza 2008, s/p) definiu a Brinquedoteca em
inauguração do Museu do Brinquedo da Universidade Federal de Santa Catarina como,
“espaço de animação sociocultural que é encarregado da transmissão da cultura infantil
como também pelo desenvolvimento da socialização, integração social e construções das
representações infantis”.
Vale lembrar, por mais que a Brinquedoteca seja um local ideal para trabalhar o lúdico
de forma saudável e prazerosa, esta não cumprirá sua real função se não houver a “alma de
poeta e educador” e presença de um media-

dor”, que atua mediando às situações e ações
lúdicas com a criança, Noffs (2001) defende
que:
[...] a brinquedoteca é um espaço onde
o conhecimento a ser adquirido tem possibilidade de ser trabalhado em suas significações e o conhecimento já adquirido
tem a possibilidade de ser ressignificado,
permitindo dessa forma o desenvolvimento integral, harmonioso e a aprendizagem
infinita da criança, sob a mediação do
profissional deste espaço, o educador-brinquedista” (NOFFS, 2001, p. 173).

Em suma, compreendemos a Brinquedoteca como espaço à estimulação de pessoas das mais diversas faixas etárias. Local
que oferta diversos brinquedos num ambiente
propício à ludicidade, com liberdade, sentido,
ou seja, um mundo de fantasia, que estimula o
imaginário dos usuários, que leva-os a viver de
forma prazerosa e saudável. Por conseguinte,
consideramos que também se aprende.

CONCEPÇÕES E OBJETIVOS
EDUCACIONAIS ATUAIS SOBRE A
BRINQUEDOTECA
"Brinquedoteca'', espaço criado para favorecer a brincadeira. (CUNHA, 2001)”. Nos últimos anos, a tecnologia e a ciência obtiveram
avanços significativos sob todos os âmbitos,
refletidos na sociedade atual. Mas, no que tange à infância e o desenvolvimento da criança,
houve progressos e regressos.
O brincar, por exemplo, faz parte e interfere no desenvolvimento das crianças, e progressivamente, estudiosos da área da Psicologia,
da Pedagogia e outras ciências, reconheceram
a relevância do brincar para o desenvolvimento
global das crianças. Todavia, ocorreram regressos quanto ao espaço, tempo, objetos, condições de segurança, de liberdade e o convívio
social que comprometeram as brincadeiras na
fase infantil devido ao surgimento da modernidade e avanços tecnológicos.
A sobrecarga de funções na infância
consolida precocemente a maturação dos
“pequeninos”, devido ao acúmulo de respon30 - Abril/2021 - Educar FCE
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sabilidades geradas pelos pais e sociedade,
elegendo prioridades consideradas por eles
mais importantes que o brincar, como: informática, aulas de línguas, cursos de músicas,
entre outros. Não desmerecendo os benefícios
destas atividades citadas, mas, não permitir
um momento de sua vida cotidiana para brincadeiras lúdicas na infância impede a liberação de energias acumuladas e tensões, que
levam as crianças a apresentar problemas de
saúde relacionados ao estresse por sobrecarga de tarefas.
Em vista disso, Puga e Silva (2008)
explicam que, aceleradamente, “nas últimas
décadas o avanço tecnológico e científico
ocorreram transformações importantes na sociedade”. Isto acentua se considerarmos as
pesquisas realizadas que conscientizaram os
educadores da importância do brincar ao desenvolvimento integral das crianças e a qualidade e segurança dos brinquedos.
No entanto, as escolas também acabaram seguindo as transformações e imposições
da sociedade e permitem que as brincadeiras
fiquem no esquecimento ou sejam vistas como
“perda de tempo”, substituindo-as por atividades diretivas, consideradas mais produtivas.
Mas, as ideologias educacionais atuais,
de acordo com Puga e Silva (2008) mostram
que, [...] iniciativas buscam resgatar os brinquedos e o brincar no seu sentido mais amplo,
que são as brinquedotecas, estrutura física e
social que tem como principal objetivo a promoção do desenvolvimento de atividades lúdicas e o empréstimo de brinquedos e materiais
de jogo.
Cabe então, uma reflexão dos educadores na atualidade, sobre o resgate da Brinquedoteca enquanto lugar da criança para a
brincadeira, exercida com liberdade e espontaneidade essencial e inerente ao ser humano. Complementa-se que, na sociedade atual
as pessoas precisam exercer sua capacidade
para o lúdico, e a Brinquedoteca poderia ser
o ambiente ideal para estimular o prazer de
brincar e a ludicidade.

Conforme a visão moderna de Brinquedoteca apresentada por Balthazar e Fischer
(2006), é necessário de repensar a presença
deste espaço na escola e, “ater-se também na
atualização do acervo de brinquedos, incluindo
os tecnológicos, pois a criança não deve ser
privada da cultura lúdica do mundo em que
vive”.
Contudo, conceber a Brinquedoteca no
meio educacional como território destinado
unicamente para suprir a falta de material didático-pedagógico, composto de objetos vazios
de significação social, tornando o brincar diretivo com objetivos previstos, deturpa totalmente
a concepção do brincar neste espaço.
Oportunamente, a Brinquedoteca deve
destinar-se à formação e construção da cultura
lúdica, com inclusão de pessoas de todas as
idades, gêneros e classe social e disposição
ao brincar/aprender, de forma livre e prazerosa, com o manuseio de brinquedos, porém
sob a supervisão ou mediação de um especialista, como o “brinquedista” ou o docente que
conheça a essência e a função lúdica deste
espaço.
A disseminação rápida das Brinquedotecas, ocasionou numa diversidade nos modos
de concebê-la e nas funções a ela destinadas.
Conforme Santos (1995):
[...] as brinquedotecas classificam-se em
função de diferentes fatores, entre eles,
a situação geográfica, as tradições e as
culturas de cada povo, o sistema educacional, os materiais e espaços disponíveis, os valores, as crenças e os serviços
prestados; entretanto, independente de
cada tipo, é sempre preservado o aspecto
lúdico como fator primordial que assegura
o direito da criança de brincar (SANTOS,
1995, p. 9).

De acordo com as pesquisas realizadas
por Balthazar e Fischer (2006) sobre brinquedotecas na escola, notaram certa limitação
nos atendimentos das instituições educacionais. Elas utilizam o espaço para suprir necessidades de material pedagógico, com objetos
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dispostos numa sala, separadamente ou na
própria sala de aula, caracterizando-o como
espaço para brincar. Desse modo, deturpa-se
a essência deste, restringindo o brincar livremente e as ações sócio afetivas e cognitivas
do educando.
Fantin (2000, p. 84) destaca que:
[...] é preciso romper com o mito do brinquedo educativo porque [...] ele não cumpre os critérios mínimos para ser considerado como uma brincadeira propriamente
dita; é material didático ou pedagógico,
pois, na maioria das vezes, ele não possui
aquele elemento de imprecisão típico da
brincadeira onde não se tem domínio e
garantia do que vai acontecer e por isso
fascina tanto as crianças (FANTIN, 2000,
p. 84).

Na atualidade, a concepção de Brinquedoteca nas escolas deve atender a todos os
envolvidos no meio educacional, pois as atividades lúdicas são concebidas em qualquer
idade, mesmo que nesta haja apenas brinquedos ditos infantis. Como ressalta Santos
(2000):
O lúdico precisa ser concebido na sociedade atual com uma conotação que
extrapola a infância, pois os jogos e brincadeiras não são privilégios somente das
crianças”. A autora reforça, que o ambiente lúdico deve favorecer a todas as fases
de desenvolvimento do ser humano em
todos os âmbitos do trabalho, da educação e da vida (SANTOS, 2000, p. 58).

Sendo assim, concluímos que a brinquedoteca por fazer parte da práxis pedagógica do
docente, valoriza a espontaneidade da criança.
O professor deve aproveitar desses momentos
para observar, conhecer e até mesmo avaliar
o educando, significativamente, no intuito de
favorecer a formação do aluno.
Fica evidente no relato de Santos (2005)
que a principal função da Brinquedoteca nos
dias atuais deve ser apenas laboratório criado
para a criança, onde ela é livre para brincar e
o profissional, para pensar, discutir, analisar e
pesquisar o valor do brinquedo no seu desenvolvimento. Da mesma forma, é um equívoco
pensar que a finalidade da brinquedoteca é
atender somente o público pré-escolar. A função da brinquedoteca, na atualidade, quando
as crianças têm cada vez menos tempo e espaço para brincar e, os adultos não exercerem
a sua ludicidade é de, sobretudo, proporcionar
espaços lúdicos.
Em suma, a Brinquedoteca, deve ser entendida como um local que propicia a construção e reelaboração de aprendizagens, no qual
brincar e aprender são considerados por conta
da estrutura criativa e lúdica, sinônimos e inerentes ao ser humano. Sendo assim, exercer a
ludicidade neste meio educacional é de suma
importância para o educando, pois o mesmo
consegue transferir para suas interações e
vivências os significados relacionados à sua
cultura, aos seus valores morais e conceitos
num espaço contextualizado.

As pesquisas realizadas por Santos
(2000) destacam que, “as escolas que possuem brinquedotecas têm mostrado que o
jogo e o brinquedo são estratégias poderosas
para a construção de conhecimentos, tendo
em vista os desafios proporcionados pelo lúdico”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo em questão discorre teorias sobre a presença da brinquedoteca no ambiente
escolar e sua importância como espaço mediador de aprendizagens aos educandos no desenvolvimento das potencialidades do mesmo.
A brinquedoteca na instituição escolar, com um professor ou pessoa capacitada para
atender as necessidades da mesma e de seus usuários, amplia e facilita a compreensão das
funções neste local. Mas, isso não deve impedir os estudos, a busca pelo saber, mais pesquisas sobre a temática para agregar e ampliar os conhecimentos sobre o lúdico e as diversas
maneiras de utilizá-lo no processo de ensino-aprendizagem.
Este momento de reflexão, nos permite a efetivação do conhecimento, com possibilidades de estabelecer e propiciar aprendizagens diferenciadas através do brincar, tendo este
como aliado no trabalho escolar para desenvolver as habilidades e capacidades de nossos
educandos, auxiliando nossa atuação enquanto professores comprometidos com a formação,
significativamente, tanto aos discentes, como aos docentes.
Aos exercer a ludicidade na escola com liberdade de escolha, e destituída da intenções
pedagógicas e diretivas do professor na Brinquedoteca, permite aos alunos vivenciarem os
momentos de lazer e brincadeiras livres neste espaço, contrariando uma sociedade que
desconsidera o brincar em nome do progresso e modernidade, ação esta que é prejudicial à
aprendizagem dos educandos e futuros trabalhadores.
Cabe frisar que, é necessário pesquisar, buscar por conhecimentos diversos, para construção de novos saberes e o rompimento de paradigmas, essencial para o aprimoramento
e crescimento do ser humano consciente, participativo e crítico em sociedade, aliado ao
conhecimento sobre a relevância do lúdico e a importância da brinquedoteca como espaço
mediador de aprendizagens, pois, o ato de brincar converte-se na necessidade de mudança
de pensamento e a adoção de nova postura diante dos atuais valores que imperam em nossa
sociedade.
A brinquedoteca não tem limitações quanto ao público alvo a ser atendido, mas, sua
presença na escola contribui e muito como espaço fundamental para o desenvolvimento das
brincadeiras lúdicas, com diversidade de propostas e objetivos ilimitados e flexíveis, atendendo
aos interesses e a realidade do ambiente de inserção, e é na escola que a criança permanece
a maior parte do dia, sendo este também, um espaço social de ressignificação da aprendizagem, que deve permitir e estimular um resgate do direito à infância a conquista da liberdade
de escolha e, conscientemente, a conquista do seu mundo através da ludicidade, que vem
sendo privada na vida das pessoas devido à contemporaneidade e responsabilidades que
se principia.
Não é equívoco usar os brinquedos e brincadeiras ou os espaços onde se pratica a
ludicidade para ações e práticas educativas diretivas, mas, utilizar o espaço da Brinquedoteca como complemento no processo ensino-aprendizagem para construção de conceitos
sistematizados, denota a visão distorcida o real objetivo deste espaço, dentre eles é “podar”
a autonomia das crianças em suas escolhas.
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O professor ou brinquedista no ambiente da Brinquedoteca deve apenas observar, obter
sua intencionalidade educacional, compreender o fazer lúdico da criança e atendê-la de acordo
com suas necessidades e solicitações, para que uma futura intervenção seja oportuna, devendo ser presente e ausente ao mesmo tempo, sendo dinâmico e bem formado. Ao passo que
a escola precisa perceber e permitir a prática de uma pedagogia voltada para a formação de
uma criança vista de seu olhar, dialogar e brincar de acordo com sua linguagem, pois, esta
é a linguagem do educando.
Portanto, é essencial entender sua linguagem, sob vários âmbitos, deixando o formalismo e autoritarismo exacerbado distante do ambiente lúdico e das salas de aula, da pedagogia
de caráter obrigatório e “conteudista”, além da visão adultocêntrica que se possa projetar
sobre a criança na Brinquedoteca escolar.
Cabe frisar que devido às mudanças sociais, econômicas, tecnológicas e avanço da
modernidade, acabaram por findar com os espaços e tempo para a ludicidade na infância.
Assim, é função da escola como agente social, resgatar a brincadeira, a espontaneidade e o
prazer em brincar num espaço que propicie a criatividade e possibilidades de escolha, para
desenvolver-se como ser global.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA ÂMBITO ESCOLAR
RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar e refletir o papel da gestão democrática e participativa
no âmbito escolar. Apontando em quais ações pedagógicas e administrativas da equipe gestora
pode executar uma prática democrática na escola. Evidenciando os mecanismos
da gestão
democrática: participação, conselhos escolares, descentralização das decisões e a autonomia
da escola. Aponta as principais contribuições de cada mecanismo para a implementação da
democracia na escola e principalmente como possibilidade de exercício democrático para todos
os envolvidos no processo educativo, cujos efeitos são capazes de alcançar dimensões maiores,
favorecendo a construção da democracia
na sociedade. Nesse sentido, acredita-se que uma
gestão escolar só poderá contribuir de maneira democrática a partir do momento em que todos os
funcionários, alunos e comunidade se envolvam de forma participativa nos projetos pedagógicos
e culturais da instituição.

Palavras-chave: Democracia; Gestão Democrática; Participação; Escola.
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INTRODUÇÃO

B

uscando a melhoria da qualidade do ensino pública praticando Gestão democrática e participativa dando voz a toda comunidade escolar, docentes, discentes
pais funcionários e comunidade do entorno da escola, nas ações pedagógicas
e administrativas da escola. Buscando aproximação dos alunos com a escola na construção
de projetos pedagógicos mais significativos.
Objetivando fazer o corpo gestor das escolas pública executarem nas ações escolares
pedagógicas e administrativas usando o princípio da gestão escolar participativa
Esta pesquisa deve-se ao fato ser um tema relevante para os pedagogos e por existir
pouca pesquisa nesta área de gestão atualmente muitos gestores escolares têm gerido as
escolas públicas administrativamente e pedagogicamente tomando todas as decisões isoladamente sem a participação da comunidade escolar envolvida no processo.
Evidenciar que mesmo a gestão democrática ser um principia regulamentado por lei na
constituição federal e também pela (LDB) Lei de diretrizes e base da educação atualmente
hoje em muitas escolas os gestores escolares acabam tendo ações administrativas pedagógicas sem fazer uso dos princípio da democracia, agindo isoladamente centralizando todas
as decisões em si mesmo exercendo uma gestão autoritária tomando todas as decisões sem
delegar funções sem dar voz ao conselho de escola, aos órgão colegiados, alunos, aos pais,
aos funcionários e toda comunidades escolar.
Combates sobre a cultura do autoritarismo na gestão escolar pública de que forma a
escola pode desenvolver ações que caracterizam uma gestão democrática. E analisando e
verificando qual a situação atual da equipe gestora e docente frente à perspectiva democrática,
quais os instrumentos necessários para a implantação da gestão democrática.
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CONCEITO DE GESTÃO DEMOCRÁTICA
Para iniciarmos nossa discussão é necessário que conceituamos a gestão democrática visto que existem significados socialmente construídos ao longo do tempo.
Denomina-se democracia (do grego
demos, “povo”, e kratos, “autoridade”) uma
forma de organização política que reconhece
a cada um dos membros da comunidade o
direito de participar da direção e gestão dos
assuntos públicos (BARSA, 2005).
De acordo com Cury (1997,) “a palavra
gestão tem origem latina, gerere, que significa conduzir, dirigir ou governar”. Gestão democrática é um exercício de cidadania, fundamental para o avanço da sociedade que
planeja ser mais justa e igualitária. Para a
sociedade, trabalhadores da educação e especialistas, a democracia dá e na escola é o
único caminho para a reconstrução da escola
pública de qualidade.
O conceito de gestão escolar passa a ser
incorporado pela sociedade contemporânea, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando no seu
Art. 206, dispõe ao longo do mesmo, a
“gestão democrática do ensino público,
na forma da lei” e da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) nº.
9394/96, no seu Art. 14 destaca o preceito da gestão democrática como um dos
seus princípios, pressupondo a gestão
democrática como um trabalho coletivo,
participativo e dialógico. Para Lück, 2005,
p.17:

O conceito de gestão está associado à
mobilização de talentos e esforços coletivamente organizados, à ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho
associado, mediante reciprocidade que cria
um “todo” orientado por uma vontade coletiva
(LÜCK, 2005, p.17).

Quanto às práticas administrativas da
educação, estava, ainda, na pauta de reivindicações dos professores a luta pela melhoria
salarial e pela melhor qualidade do ensino.
Segundo Santos Filho (1992, p. 223), “ao
lado do movimento pela democratização do
acesso à educação pública, surgiu o movimento pela democratização institucional, ou
seja, a democratização da gestão das instituições da sociedade”.
Cury, 1997 relata que no final dos anos
80, o texto constitucional assimila a gestão
democrática da educação sendo que, nas discussões que precederam sua promulgação,
os educadores exigiam a democratização da
sociedade e da escola pública. Os movimentos docentes saíram duas frentes em relação
à educação pública brasileira: uma exigindo a
democratização escolar entendida enquanto
expansão das vagas, gratuidade do ensino,
qualidade e financiamento público da educação e, outra, que “[...] acentua tanto a valorização do trabalho docente” (CURY, 1997).

MARCOS HISTÓRICO DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA NO BRASIL
No Brasil a democracia no âmbito da
escola pública tem sido tema de discussões
ao longo da história educacional. Na década
de 1930, os chamados Pioneiros da Escola
Nova tinham como um dos objetivos de sua
luta a democratização da educação, significando o acesso, por toda a população, à escolaridade básica.
Posteriormente no período de 1937 a
1945 com o Estado Novo, todas as decisões
educacionais são centralizadas no governo,
foram abolidos os movimentos reivindicatórios em nosso país, tendo a população, pela
repressão ocorrida, deixado de discutir abertamente as questões educacionais. Para o Estado brasileiro, o ensino para todos significava mão-de-obra qualificada para o progresso
do capitalismo no Brasil. De 1945 a 1964,
o discurso adotado foi o da necessidade de
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redemocratização de nosso país, passando-se a defender a erradicação do analfabetismo como meio da democratização da cultura
(CARINA, 2003).
No governo militar durante a ditadura
era proibida e abafada a discussão no âmbito educacional professores e gestores eram
silenciados não tinha direito voz tinham o
dever de seguir os preceitos estabelecidos
pelo governo militar, durante os anos mais
repressivos a busca da escola era, especificamente, formar a mão-de- obra requerida pelas
multinacionais que se instalavam no Brasil,
iniciando o processo da industrialização mais
acelerada, retorna com força, no final da década de 1970, sendo intensificada na década
de 1980.
Como atos de reivindicação dos movimentos sociais dos educadores, a temática
da gestão democrática inspirou nossos legisladores a contemplar dispositivos que viabilizassem e regulamente em leis a democracia na escola como princípio norteador. Foi
implementada em Nossa constituição (BRASIL,1998), ao definir os princípios em que o
ensino seria ministrado estabelece como dois
deles “o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas” e, a “gestão democrática
do ensino público” (INCISO VI do artigo 206).
A gestão escolar democrática vem sendo regulamentada de modo formal por meia
legislação instituindo a gestão democrática
nas unidades de ensino com a Constituição
Federal de 1988.

Posteriormente com a promulgação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394, de 20 de dezembro de
1996, a qual apresenta a gestão democrática
do ensino (Art. 3º, inciso VIII) e a participação
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (Art. 14, inciso
II):
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo
com as suas peculiaridades e conforme
os seguintes princípios: I) participação
dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
II) participação das comunidades escolar
e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996).

Fez referência direta a essa forma de
gestão pelo menos três vezes. O inciso VIII do
artigo 3º, que define os princípios com base
nos quais será ministrado o ensino, fixa o da
“gestão democrática do ensino público [...]”.
A segunda referência está posta em seu
artigo 14, ao determinar que os sistemas de
ensino definam as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica. E cita também no artigo 56 e seu parágrafo único, no capítulo que trata da educação
superior, quando estabelece que “as instituições de educação superior obedecerão ao
princípio da gestão democrática, assegurada
a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da
comunidade institucional, local e regional”
(BRASIL, 1996).

Também temos presente estes princípios no Regimento de grande parte de nossas
escolas, na Constituição Federal de 1988 e
no Plano Nacional de Educação. Desse modo,
é necessário compreender que a Democracia
não é uma opção e sim uma lei que deve ser
cumprida.
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PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS E DA
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ESCOLAR
Nas escolas públicas brasileiras por
força de lei de diretrizes e base da educação os gestores devem seguir dois princípios
fundamentais para nas suas ações e decisões agindo sempre de forma democrática
e promovendo a participação de todos agentes escolares através dos órgãos colegiados
(conselho de escola, grêmio estudantil, APM
associações de pais e mestres, conselho de
classe e toda comunidade escolar).
O princípio da gestão democrática no
âmbito escolar tem engrossado os debates,
estudos, análise e reflexão promovidos pelos
governos, diretores e professores. Objetivando sempre uma perspectiva de se ter uma
educação de qualidade pautada na formação
cognitiva, intelectual e social mais completa.
Assim, e diante do estudo realizado:
O ensino democrático não é só aquele
que permite o acesso de todos os que o
procuram, mas, também oferece a qualidade que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. O ensino
democrático é aquele que, sendo estatal,
não está subordinado ao mandonismo de
castas burocráticas, nem sujeito às oscilações dos administradores do momento
[...]. O ensino democrático é, também,
aquele cuja gestão é exercida pelos interessados, seja indiretamente, pela intermediação do Estado (que precisamos
fazer democrático), seja diretamente, pelo
princípio da representação e da administração colegiada (CUNHA, 1987, p. 6).

A gestão democrática e participativa no
âmbito escolar constitui-se numa prática que
deve priorizar o desenvolvimento integrado de
todos os agentes envolvidos no processo pedagógico. Nos últimos anos tem-se discutido
muito o novo papel da gestão escolar como
instrumento para inserção de movimentos de
transformação na atuação dos professores,
alunos, pais e comunidade. Para isso, a gestão tem buscado subsídios nos espirais da
democracia e da participação.

E gestão participativa para a construção
de um projeto administrativo e pedagógico
que pudesse contar com participação de todos os funcionários administrativos, professores, alunos, pais e comunidade.
Conforme afirma Romão (1997, p. 67),
acredita-se que o desenvolvimento de uma
gestão democrática e participativa necessite de implemento, principalmente quanto à
delegação de atividades aos outros agentes
que atuam diretamente na gestão, como a
coordenação pedagógica. O caminho para
implantação de uma gestão democrática e
participativa necessita, não só dos convites
aos participantes do processo, mas, sim da
geração de condições para que os mesmos
se insiram no processo.
Segundo Luck (2002, p. 62), a participação democrática na gestão escolar deve ser
principiada pelos conhecimentos dos papéis
de cada profissional que direto e indiretamente vivenciam as rotinas da escola, os projetos
e a construção dos documentos intrínsecos
ao desenvolvimento do ensino na escola, especialmente no Projeto Político pedagógico.
A construção de uma escola em que a
participação seja uma realidade depende da
ação de todos: dirigentes escolares, professores, estudantes, funcionários, pais e comunidade. Nesse processo, a articulação entre os
diversos segmentos que compõem a escola e
a criação de espaços e mecanismos de participação são fundamentais para o exercício
do aprendizado democrático. A efetivação e
a consolidação de mecanismos de participação da comunidade educacional devem ser
incentivadas, mediante o Conselho de Escola,
grêmio estudantil, associações de pais, conselhos de classe, entre outros mecanismos,
na perspectiva de construção de novas maneiras de se partilhar o poder de decisão nas
instituições (BRASIL, 2004):
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Na medida em que se conseguir a participação de todos os setores da escola – educadores, alunos, funcionários e
pais – nas decisões sobre seus objetivos
e seu funcionamento, haverá melhores
condições para pressionar os escalões
superiores a dotar a escola de autonomia
e de recursos. A esse respeito, vejo no
conselho de escola uma potencialidade a
ser explorada (PARO, 2004, p. 12).

O envolvimento dos pais e da comunidade na tomada de decisões enriquece a
atividade educativa e contribui para o aprendizado democrático, pois a participação é um
dos meios para se efetivar e consolidar a democracia na sociedade, órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos
da comunidade institucional, local e regional”.
Segundo Santos (1997, p. 45), no âmbito da educação escolar, o ensino público
ou privado de qualidade para todos é uma
necessidade e um desafio fundamental. Há,
atualmente, claro reconhecimento mundial e
social de sua importância para o mundo do
trabalho, para o desempenho da economia
e para o desenvolvimento técnico-científico.
Esse reconhecimento tem sido transformado
em reformas, em políticas educacionais e essencialmente na quebra de paradigmas quanto ao papel da gestão escolar e dos professores como autoridades intelectuais na sala
de aula.
Conforme Silva (1995, p. 44), apesar de
receber recursos das esferas federal, estadual
e municipal e lidar com resultados, a escola
não pode ser vista como uma empresa. O aluno não é cliente da escola, mas parte dela. É
o sujeito que aprende, que constrói seu saber,
que direciona seu projeto de vida. Silva (1995,
p. 52), a esse respeito diz ainda que: “A escola implica formação voltada para a cidadania, para a formação de valores-valorização
da vida humana em todas as dimensões. Isso
significa que a instituição escolar não produz
mercadorias, não pode pautar-se pelo zero
defeito, ou seja, pela perfeição”.

Nesse sentido, e segundo os estudos
realizados por Antunes (2000, p. 72), acredita-se que a educação de qualidade é aquela
mediante a qual a escola, gestão, professores, pais promovem, para todos, o domínio
dos conhecimentos e do desenvolvimento
de capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades
individuais e sociais dos alunos, bem como a
inserção no mundo e a constituição da cidadania também como poder de participação,
tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Qualidade é, pois
conceito implícito à educação e ao ensino.
Portanto, a educação deve ser entendida como um fator de realização da cidadania,
com padrões de qualidade da oferta e do
produto, na luta contra a superação das desigualdades sociais e da exclusão social. Nesse sentido, a articulação da escola, gestão
democrática e participativa e os professores
com o mundo dentro da escola e fora dela
tornam-se a possibilidade de realização da
cidadania.
Para Libâneo (2002, p. 87), a participação é o principal meio de assegurar a gestão
democrática, possibilitando o envolvimento de
todos os integrantes da escola no processo
de tomada de decisões e no funcionamento
da organização escolar.
A participação proporciona melhor conhecimento dos objetivos e das metas da escola, de sua estrutura organizacional e de sua
dinâmica, de suas relações com a comunidade e propicia um clima de trabalho favorável à
maior aproximação entre professores, alunos
e pais.
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Nas empresas buscam-se resultados
por meio da participação. Nas escolas, busca-se bons resultados, mas há nelas um sentido mais forte de prática da democracia, de
experimentação de formas não autoritárias de
exercício do poder de oportunidade ao grupo
de profissionais para intervir nas decisões da
organização e definir coletivamente o rumo
dos trabalhos. Nesse sentido, Luck (2002, p.
66), diz que:
A participação significa, portanto, a intervenção dos profissionais da educação e
dos usuários (alunos e pais) na gestão da
escola. Há dois sentidos de participação
articulados entre si: a) a de caráter mais
interno, como meio de conquista da autonomia da escola, dos professores, dos
alunos, constituindo prática formativa, isto
é, elemento pedagógico, curricular, organizacional; b) a de caráter mais externo,
em que os profissionais da escola, alunos
e pais compartilham, institucionalmente,
certos processos de tomada de decisão
(LUCK, 2002, p. 66).

A participação da comunidade possibilita à população o conhecimento de avaliação dos serviços oferecidos e a intervenção
organizada na vida escolar. De acordo com
Gadotti (1997, p. 16), a participação influi na
democratização da gestão e na melhoria da
qualidade do ensino: o autor, sobre o assunto
diz ainda que:
Todos os segmentos da comunidade podem compreender melhor o funcionamento da escola, conhecer com mais profundidade os que nela estudam e trabalham,
intensificar seu envolvimento com ela e,
assim, acompanhar melhor a educação
ali oferecida (GADOTTI, 1997, p. 16).

Nesse sentido, entre as modalidades
mais conhecidas de participação, estão os
conselhos de classe – bastante difundidos
no Brasil – e os conselhos de escola, colegiados ou comissões que surgiram no início
da década de 1980.

Portanto, o princípio participativo no
sentido de gerar a democracia na escola não
esgota as ações necessárias para assegurar
a qualidade de ensino. Tanto quanto o processo organizacional, e como um de seus elementos, a participação é apenas um meio de
alcançar melhor e mais democraticamente os
objetivos da escola, os quais se localizam na
qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. Em razão disso, a participação necessita do contraponto da direção, outro conceito
importante da gestão democrática, que visa
promover a gestão da participação.

O PAPEL DA EQUIPE GESTORA
ESCOLAR PARA A EDIFICAÇÃO DA
GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA
O gestor deve além de exercer a liderança no ambiente escolar, incentivar novas
lideranças, compartilhando compromissos e
responsabilidades de forma criativa, visando
à melhoria do processo e dos resultados educacionais.
É importante que o gestor compreenda
que o seu papel na escola deve ser o de líder
democrático na coordenação dos processos
pedagógico e educativo. Portanto, cabe-lhe a
função de mediar a implementação dos espaços necessários às ações e das decisões
compartilhadas na escola. Compete ao gestor, como liderança na escola, coordenar as
ações, integrá-las, promover a participação
das comunidades local e escolar na consolidação de uma escola focada no sucesso e
bem-estar do aluno e na realização dos sonhos, objetivos e metas coletivos.
Ter ações democráticas nos Conselhos
de Escola constituem-se em um instrumento
de participação ao alcance da comunidade
escolar. Esse instrumento, ao sair do texto
legal para se tornar uma prática concreta na
realidade das escolas, pode transformar-se
num mecanismo de democratização, não somente das relações no espaço escolar, mas
também de outras instâncias da vida social.
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A gestão da escola, além de uma das
funções do processo organizacional, é um imperativo social e pedagógico. O significado
do termo direção, no contexto escolar, difere
de outros processos direcionais, especialmente os empresariais. Ele vai além da mobilização das pessoas para a realização eficaz
das atividades, pois implica intencionalidade,
definição de um rumo educativo, tomada de
posição entre objetivos escolares, sociais e
políticos, em uma sociedade concreta.
Para Apple (1997, p. 56), a escola, ao
cumprir sua função social de mediação, influi
significativamente na formação da personalidade humana, por essa razão, são imprescindíveis os objetivos políticos e pedagógicos.
Ela projeta-se nos objetivos que, por sua vez,
orientam a atividade humana, dando o rumo
e a direção da ação.

Nesse contexto e conforme Luck (2002,
p. 102), para que a escola por meio de sua
gestão democrática e participativa ofereça a
todos aos seus agentes a qualidade educacional, é necessário desenvolver os seguintes
princípios da concepção de gestão democrático-participativa: autonomia da escola e
da comunidade educativa; relação organizacional entre a direção e a participação dos
membros da equipe escolar; planejamento
de atividades; formação continuada para o
desenvolvimento pessoal e profissional dos
integrantes da comunidade escolar; utilização
de informações concretas e análise de cada
problema em seus múltiplos aspectos, com
ampla democratização das informações; avaliação compartilhada; relações humanas produtivas e criativas, assentadas em uma busca
de objetivos comuns.

Na escola, leva a equipe escolar à
busca deliberada, consciente, planejada, de
integração e unidade de objetivos e ações,
além do consenso sobre normas e atitudes
comuns. Para Apple (1997, p. 58): “O caráter
pedagógico da ação educativa consiste precisamente na formulação de objetivos sociopolíticos e educativos e na criação de formas
de viabilização organizativa e metodológica
da educação”.
Com base nesse princípio, há que destacar o papel significativo do diretor da escola
na gestão da organização do trabalho escolar.
A participação, o diálogo, a discussão coletiva, a autonomia são práticas indispensáveis
da gestão democrática, mas o exercício da
democracia não significa ausência de responsabilidade uma vez tomadas as decisões
coletivamente, participativas, é preciso pô-las
em prática. Para isso, a escola deve estar
bem coordenada e administrada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatamos que para efetivação da gestão democrática na escola é necessário participação e envolvimento e colaboração da comunidade escolar e dos pais nos órgão colegiado.
Deverá ocorrer eleição de pais membros dos Conselhos e não serem meramente indicados pela direção da escola, porque isso é um acontecimento antidemocrático. Assim os
pais têm voz e oportunidade de discussão democrática dos problemas que a escola enfrenta,
das possíveis soluções, dos interesses e necessidades da comunidade.
Dando aos pais participação da gestão escolar nas tomadas de decisões sendo uma
participação formal e real tendo direito a voz a votar. Participação e tomada de decisão dos
pais no conselho escolar aparecem mais fortes quando se trata de problemas disciplinares
dos alunos relativos a medidas repressivas e expulsão. Cabendo a competência do órgão
colegiado também a problemas disciplinares.
Desconstruir atitudes antidemocráticas, onde o diretor é quem manda e decide sobre
os assuntos da escola. centralização das decisões escolares nas mãos dos diretores. Essas
questões ou não chegam até o Conselho ou quando chegam já estão previamente decididas
pelo diretor, restando ao órgão colegiado ratificar formalmente as decisões. Acrescentamos
que em muitas escolas as atas de reuniões dos Conselhos já se encontram prontas antes
mesmo da realização das reuniões. Aos membros do colegiado resta a assinatura e concordância com as decisões já tomadas.
Instrumentalizar ações de gestão participativa no conselho de escola dando voz aos
membros do conselho escolar nas tomadas de decisões escolhendo os membros do através
de votação e não por indicação. Construir um modelo de gestão escolar com conselho de
classe participativo onde a gestão deve convidar discussão pais alunos discentes docentes
e funcionários da escola e membros da comunidade escolar fazer uso das suas atribuições
no direcionamento a decisão e a discussão pelos membros do colegiado direcionamento dos
recursos da instituição escolar.
Diante da realidade, acredita-se que para minimizar as dificuldades quanto a participação dos profissionais, pais e alunos na construção de um projeto democrático que busque a
qualidade no ensino e na aprendizagem, é necessário que a instituição reelabore sua proposta
pedagógica e contemple passo a passo como deve ser a participação de todos na construção de uma escola que busque a qualidade do ensino e da aprendizagem. Além disso, é
importante também redefinir a inserção dos professores nos cursos de formação continuada,
analisando a qualidade dessa formação e se de fato contribuirá para o despertar participativo
da docência na escola.
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A TRANSIÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO INFANTIL E A
ENSINO FUNDAMENTAL: O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO E
APRENDIZAGEM

RESUMO: Esta pesquisa traz um plano de intervenção e ações a serem realizadas nos primeiros
anos do Ciclo I do Ensino Fundamental ou Ciclo de alfabetização a serem realizadas pelos
professores que estão com estas crianças. Tendo como base a legislação vigente e as Expectativas
e Orientações Curriculares da Secretaria municipal de Educação (SME), Normativa Nº1(2013) e o
Currículo da cidade (2019) e o Currículo Integrador da Infância SME-SP(2017), BNCC( 2019). Vêse também um plano para superar o desafio da implantação de um Ensino Fundamental de Nove
Anos , acredita-se que é necessário a participação de toda comunidade escolar . Propor-se a
uma intervenção na apresentação do currículo e do ambiente além da formação permanente dos
professores que diretamente trabalham com essas crianças ingressantes no mundo da leitura e
escrita .Mostra-se também as diferenças entre os métodos de alfabetização ou os processos de
aprendizagem.

Palavras-chave: Professor; Ação; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho propõe a atividade de reflexão sobre o trabalho de alfabetização e
o papel do professor. Apresentamos as diferenças entre os métodos existentes
de alfabetização e como a escolarização de práticas e resultados se diferenciam.
Objetivamos mostrar as prática sociais de leitura e escrita como forma de inserir a criança
no mundo letrado. Vê-se também as mudanças que o Ensino de Nove anos trouxe para a
alfabetização.
As modificações introduzidas na LDB pela Lei nº 11.114/05 apenas alteraram a idade
de matrícula, mas não tornaram obrigatória a ampliação do ensino fundamental para nove
anos de duração. No entanto, a Lei nº 11.274/06 manteve a obrigatoriedade da matrícula
no ensino fundamental aos seis anos de idade e tornou obrigatória a duração de nove anos
para este nível de ensino. Mas o que muda além do atendimento da idade nesta pesquisa de
intervenção aqui apresentada como o professor pode acolher estas criança no Ciclo Alfabetização do ensino fundamental.
Este acolhimento deve ser estruturado tanto na área pedagógica como na área material,
faz-se necessário ainda, que a escola garanta às crianças de seis anos de idade, ingressantes
no ensino fundamental de nove anos uma aprendizagem efetiva e coerente.
Sobre este foco é a importância da formação do professor e como sua atuação na alfabetização . E pode trazer ganhos e mostrar que a alfabetização vai além da sistematização de
letras e sílabas. Vê-se que com a sua atuação como mediador de aprendizagens uma forma
de romper com a linearidade e cartesiana de ensino e procurar planejar situações reais de
leitura e escrita em classes heterogêneas.
Primeiramente busca-se compreender o que passa na vida cotidiana da escola, a atuação do professor nas comunidades escolares e profissionais da educação nas especificidades
que expressam ações voltadas à alfabetização, seus fundamentos e possibilidades. Reconhecer o aluno como sujeito de direito e que tem o direito de apreender.
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ALFABETIZAÇÃO MÉTODO
TRADICIONAL
Esta pesquisa vem mostrar as diferentes formas de alfabetizar. Primeiro sem julgar os métodos, mostrando alguns recursos
que podem ser utilizados especialmente na
alfabetização pelo professor. Vê-se a necessidade de explicar as diferentes formas de
alfabetização.
Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a alfabetização ainda, tem sido feita
de diferentes formas e métodos , mesmo com
a LDB e BNCC e Currículo da Cidade que
direcionam como deve ser a abordagem algumas escolas ainda alfabetizam com métodos
distante da realidade do aluno que chegam
cada vez mais novos nos primeiros anos, muitas vezes etapas importantes do desenvolvimento infantil são ignoradas.
A alfabetização ainda orienta o aluno
a realizar atividades que dão prioridade aos
aspectos impostos pelos conteúdos curriculares e cuja abrangência não excede e não demonstra o mundo em que a criança vive. Dessa forma, a prática pedagógica acaba por não
se tratar dos conhecimentos construídos, pois
não relacionam com a sua realidade, causando assim alguns entraves para as crianças de
seis anos. Pensamos que a intervenção e o
planejamento do professor podem muitas vezes auxiliar a superação destas dificuldades.
A criança há um tempo atrás aprendia a
ler e escrever apenas por um processo de sistematização de grafemas e fonemas, de letras
para sílabas e de sílabas para palavras . Muito
tempo depois começava- se os pequenos textos. O professor tinha como função transmitir
conhecimento e informações, mantendo certa
distância dos alunos, que eram “elementos
passivos”, em sala de aula.
O professor era o detentor do conhecimento, o foco estava no que ele transmitia ,
era a figura responsável por ensinar e passar

o conteúdo aos alunos, que eram avaliados
por meio de provas e trabalhos, a criança era
mero expectador .Como percebe-se as aulas
no método tradicional são estruturadas de
acordo com as disciplinas e conhecimentos
exigidos em momentos posteriores. Um passo a passo das propostas de aprendizagem
eram transmitidas aos alunos. Não havia intencionalidade educativa e sim a transmissão
do que o professor ensinava. Tudo depois era
cobrado de provas e avaliações sistemáticas.
Os que não aprendem são deixados de lado
e o professor segue os conteúdos previstos.
A concepção de criança neste método
é de um ser que recebe conhecimento , nada
sabe e ao aprender devolve ao professor através das provas .
As mudanças desta prática foram lentas
e as primeiras alternativas que se pode emocionar a psicologia cognitiva , de cunho investigativo , invocada como método educacional:
alegação frequente entre educadores quando
se baseiam em Piaget (1971) .Outro mudança
foi a linguística , originalmente investigada em
seus aspectos sócio-psicogenéticos utilizados
na alfabetização.

O ENSINO DE 9 ANOS E A
ALFABETIZAÇÃO
A nova demanda de receber no Ensino Fundamental as crianças com 6 anos de
idade traz novos desafios para nós gestores
visto que, a Lei nº 11.114/2005, garantia que
a idade para matrícula obrigatória no ensino
fundamental era os sete anos. Por sua vez,
a Lei nº 11.274/2006 ampliou a duração do
ensino fundamental de oito para nove anos.
Para o Poder Público surgia, então, o
dever de oferecer e garantir a permanência na
escola dos alunos dessa faixa etária. Os reflexos de tal alteração foram sentidos diretamente pelas Administrações Públicas Municipais,
as quais têm a incumbência constitucional de
atender ao ensino fundamental e, para tanto,
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precisam arcar com o aumento de despesas
decorrentes das modificações legais impostas, o que pressupõe a abertura de novas
turmas, aquisição de material didático em
quantidade suficiente e adequada aos novos
alunos, disponibilidade de espaços físicos e
de recursos humanos, aptos à execução das
atividades propostas.
Os aspectos referentes à idade escolar para matrícula no ensino fundamental,
bem como a duração deste nível de ensino
na educação escolar, estão dispostos na Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A já
referida Lei nº 11.114/05 alterou apenas um
desses aspectos, isto é, a idade de matrícula,
mantendo a exigência de duração mínima do
ensino fundamental em oito anos letivos. Por
sua vez, a Lei nº 11.274, de 7 de fevereiro
de 2006, manteve a idade de matrícula, seis
anos, mas ampliou a duração do ensino fundamental para nove anos.
Durante o período de transição entre as
duas estruturas, os professores devem construir uma proposta curricular que assegure as
aprendizagens necessárias ao prosseguimento com sucesso nos estudos tanto às crianças
de seis anos quanto às de sete anos de idade
que estavam no ensino fundamental de nove
anos, bem como àquelas ingressantes no, até
então, ensino fundamental de oito anos.
A ampliação do ensino fundamental demanda, ainda, providências para o atendimento das necessidades de recursos humanos
– os professores e demais profissionais da
educação – tem que lhes assegurar o direito
a um tempo para o planejamento da prática
pedagógica, que esta prática reflita um ensino
melhor para as crianças de seis anos.
Os espaços educativos, os materiais didáticos, o mobiliário e os equipamentos precisam ser repensados para atender às crianças
com essa nova faixa etária no ensino fundamental, venho então através desta a pesquisa mostrar as possibilidades de intervenções

que podem ser realizadas para que o direito
a uma educação de qualidade seja possível.
No início desse processo de ampliação
do ensino fundamental, existiam muitas perguntas das escolas de como seria o currículo
para as classes das crianças de seis anos de
idade? O currículo para essa faixa etária será
o mesmo do último ano da educação infantil?
O conteúdo para essa criança seria uma compilação dos conteúdos da Educação Infantil
com os da primeira série ou do primeiro ano
do ensino fundamental de oito anos?
Foi perceptível a necessidade de reflexão sobre essas questões, importante salientar que a mudança na estrutura do ensino
fundamental não deve se restringir a o que
fazer exclusivamente nos primeiros anos: este
é o momento para repensar todo o ensino fundamental – tanto os cinco anos iniciais quanto
os quatro anos ﬁnais, por isso ao pensar num
plano de intervenção senti a necessidade de
abranger o tema.
Lembrando que a escola terá assim
oportunidade de rever currículos, conteúdos
e práticas pedagógicas não somente para o
primeiro ano, mas para todo o ensino fundamental. A criança de seis anos de idade
que passa a fazer parte desse nível de ensino
não poderá ser vista como um sujeito a quem
faltam conteúdos da educação infantil ou um
sujeito que será preparado, nesse primeiro
ano, para os anos seguintes do ensino fundamental.
Reafirma-se que essa criança está no
ensino obrigatório e, portanto, precisa ser
atendida em todos os objetivos legais e pedagógicos estabelecidos para essa etapa de ensino. Faz-se necessário destacar, ainda, que
a educação infantil não tem como propósito
preparar crianças a alfabetização isto é visto
claramente nas expectativas de aprendizagem
, essa etapa da educação possui objetivos
próprios, os quais devem ser alcançados a
partir do respeito, do cuidado e da educação
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de crianças que se encontram em um tempo
singular da primeira infância.

ver competências em comunicação oral, em
ler e escrever de acordo com suas hipóteses.

No que diz respeito ao ensino fundamental, as crianças de seis anos, assim como
as de sete a dez anos de idade, precisam de
uma proposta curricular que atenda a suas
características, potencialidades e necessidades específicas.

Para isto é necessário que a escola promova oportunidades e experiências variadas
para que elas desenvolvam com confiança
cada vez mais crescente todo o seu potencial
na área e possam se expressar com propriedade por meio da linguagem oral e escrita o
que encontramos nas Orientações Curriculares- Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas para o Ensino Fundamental
–SME-PMSP

Nesse sentido trata-se aqui de construirmos uma proposta pedagógica coerente com
as especiﬁcidades das crianças nessa fase
escolar. Como foi dito a ampliação do ensino
fundamental para nove anos , significa uma
possibilidade de qualiﬁcação do ensino e da
aprendizagem da alfabetização e do letramento, pois a criança terá mais tempo para se
apropriar desses conteúdos e instrumentalizar
o professor e toda equipe pedagógica com a
elaboração de diretrizes onde as expectativas
de aprendizagem elaboradas pela Secretaria
Municipal de Educação (SME).
Para que este acolhimento seja real a
prefeitura de São Paulo criou o programa Ler
e Escrever e TOF - Projeto Toda Força ao 1º
ano: guia para o planejamento do professor
alfabetizador e também o material didático
coerente a proposta da SME que são os Cadernos de Apoio e Aprendizagem, destinados
aos estudantes dos nove anos do Ensino Fundamental, têm como finalidade contribuir para
o trabalho docente visando à melhoria das
aprendizagens dos alunos.
Sua elaboração teve como critérios para
seleção das atividades as dificuldades apresentadas pelos alunos na Prova São Paulo e
na Prova da Cidade. Assim a rede municipal
traz rumo a essa mudança. Ainda produziu-se
um Currículo Integrador entre EMEIs e EMEFs
para garantir esta transição.
Além de todo este material específico
foi criado o Ciclo de Alfabetização que inclui o
primeiro e o segundo ano. As crianças do 1º e
2º anos têm o direito de aprender e desenvol-

Retomando as ideias iniciais deste texto, que são ações do professor é preciso, ainda, que haja, de forma criteriosa, com base
em estudos, debates e entendimentos, a reorganização das propostas pedagógicas e dos
projetos pedagógicos das escolas, de modo
que assegurem o pleno desenvolvimento das
crianças em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual, social e cognitivo, tendo em vista
alcançar os objetivos do ensino fundamental,
sem restringir a aprendizagem das crianças
de seis anos de idade à exclusividade da alfabetização nos primeiros anos do ensino fundamental de nove anos, mas sim ampliando
as possibilidades de aprendizagem.
Desse modo, para que as metas de alfabetização das crianças o primeiro ano sejam
atingidas e que as orientações pedagógicas
devem trazer novas possibilidades de trabalho, a partir da reflexão e do estudo de alguns
aspectos indispensáveis para subsidiar a prática pedagógica nos anos iniciais do ensino
fundamental, com especial atenção às crianças de seis anos de idade.
Por isso é tão importante integrar os
currículos é pensar em adaptações nesta
fase, no Currículo Integrador da cidade de
São Paulo traz como objetivo a estruturação
desta adaptação entre EI e EF.
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AS VANTAGENS DO PERÍODO DE
ADAPTAÇÃO

a criança chega ao EI. Mas isso pode ocorrer
também no EF .

O período de adaptação provoca uma
série de mudanças e mobilizações na EF seja
no espaço físico, na rotina e nas pessoas envolvidas. Para as famílias e cuidadores em
geral, a decisão de deixar seu filho na escola
pode não ser novidade já que maioria das
crianças vem do EI, porém esta fase também
causa angústia, pois é um novo ambiente,
novas educadoras.

Como defendia Paulo Freire no conjunto
de sua obra, a escola é o lugar onde fazemos
boas perguntas, que provoquem as crianças
a pensar e a refletir sobre os seus gostos e
preferências: “O que vocês gostaram de fazer
hoje?”, “E gostaram por quê?”, “Do que vocês
não gostaram?”, “E por quê?”, “O que vocês
mais gostam de fazer aqui”?

A fase inicial, que a criança, família e
educador estão se conhecendo , pode durar dias ou meses. Pensando melhor sempre
estarão se conhecendo. O acolhimento é um
princípio, mas é também um método de trabalho que dará outro valor às ações pedagógicas da Unidade Educacional está vinculada
a um modo de ser adulto com as crianças e
à construção de uma perspectiva intencional
de trabalho.
Por isso se diz que adaptação, de certa
forma, nunca termina. Diga-se que há uma
em que o desafio é maior. Para auxiliar nesse
processo , é preciso saber como as reagem
ao período. A adaptação é muito importante
porque:
Crianças precisam de tempo e vivências
para ampliar suas formas de ver, conceber e expressar o mundo através 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 (SÃO PAULO, 2015, p. 17).

Embora haja muitas diferenças individuais, a partir dos seis meses de idade é
comum os bebês não reagirem bem diante
de pessoas estranhas e protestarem quando
são separados das pessoas que lhes são conhecidas. Isto é o que normalmente quando

Perguntar permite também a reflexão
sobre o que está sendo proposto, pois, quando fazemos boas perguntas, criamos condições para as crianças projetarem o futuro da
ação: “Vamos brincar lá fora?”, “Do que vocês
gostariam de brincar?”, “O que podemos levar para brincar?”, “Como vamos levar tudo
isso?”. Ainda: “Vamos ler um livro lá fora?”,
“Onde podemos nos sentar para ler?”, “Precisamos levar alguma coisa para nossa atividade”?
Ainda de acordo com Paulo Freire, não
podemos, na relação com as crianças, ficar
respondendo perguntas que ninguém fez. Por
isso, em lugar de decidir, planejar e organizar
sozinha, o professor pode convidar sempre as
crianças para participarem do planejamento
de uma atividade ou de um dia inteiro — e,
inclusive, avaliar o que fazem juntos. Assim
a adaptação passa pela escuta efetiva que o
professor fará das crianças.
Novamente é importante os educadores entenderem sobre as concepções de infâncias. E como esta concepção influencia a
organização dos espaços e tempos na Educação Infantil.
Como percebeu Vygotsky (1988), o
bom ensino se organiza por meio de situações que possibilitam que a criança faça aquilo que ela ainda não consegue fazer sozinha,
mas faz a partir da observação e com a ajuda
dos outros.
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É preciso interferir nas experiências que
são propostas para promover o acolhimento
das crianças que vêm do EI e para o EF. Se
as crianças são do mesmo território e quase
vão à mesma idade nessa transição.
Um espaço organizado para as crianças, pensado a partir das suas experiências
e preferências considerando a segurança das
crianças é fundamental para que elas possam
ter autonomia. Sentir-se livre e independente
para poder escolher é essencial na construção da autonomia que só se desenvolverá se
a adaptação for bem realizada.
Vê - se a necessidade de entender que
esta adaptação é necessária e influenciam
as relações entre os educadores, crianças e
comunidade. A escuta e o acolhimento como
atitude permanente dos professores é a forma privilegiada de afeto com as crianças, e
também com as suas famílias/responsáveis
mostrar a importância da interação e da participação diária das crianças como fator de
qualidade do trabalho na Unidade Escolar.
Propor esta adaptação no Projeto Político Pedagógico poderia ser uma ação realizada pela comunidade escolar. Por isso, a
interação com as famílias/responsáveis devem ocupar um lugar de destaque no projeto
pedagógico da Unidade Escolar.
Conversar com família/responsáveis
sobre o trabalho realizado ajuda a dar continuidade ao acolhimento da Unidade Escolar,
à medida que os professores compartilham
os princípios e as concepções que regem o
Projeto Político Pedagógico insere a comunidade. Acolher responde a uma importante característica dessa etapa educativa: aprender
a construir relações interpessoais e vínculos.
Acolher pressupõe aprender a conhecer cada
criança em seu mundo pessoal e suas experiências prévias.
Para isso, os familiares não podem somente trazer a crianças e pararam no portão,
mas devem entrar e apoderar-se no espaço
interno da Unidade Escolar para deixar as

crianças.
Quando barra - se os responsáveis no
portão, a escola esta em desacordo com as
proposições federais e municipais de que a
EF complementa a educação familiar e em
desacordo com os princípios que regem a
elaboração deste currículo.
A família pode e deve participar do
Projeto Político Pedagógico, compartilhar e
complementar o cuidado e a educação das
crianças exige uma gestão participativa.
Para facilitar a integração das crianças
nos primeiros, seu ingresso pode acontecer
de forma aumentar gradualmente o tempo que
estiverem na Unidade Escolar. Nesse período,
a presença de um dos familiares ou cuidadores, é importante para todos, pois transmite
segurança e dá apoio para explorar e conhecer o novo ambiente.
O acolhimento é um princípio, mas é
também um método de trabalho que dará outro valor às ações pedagógicas da Unidade
Escolar; está vinculado a um modo de ser
adulto com as crianças e à construção de
uma perspectiva intencional de trabalho.
Durante a adaptação, a educadora vai
auxiliar a criança a familiarizar–se com os
novos horários e espaços que diferem dos
CEIs pois não terão mais horário da soneca
e do banho. A mudança não deve ser brusca,
o equilíbrio deve contar com auxílio de toda
equipe e da família.
Esse processo de adaptação será facilitado se a criança vivencia momento de separação com segurança e outros sentimentos
serão construídos. É importante, nessa fase de
adaptação o educador, possa compreender
e respeitar o momento da criança que chega
na EMEI de conhecer os novos combinados
e estabelecer novas relações à medida que
ela vai se integrando , podem ser percebidas
as influências positivas de sua permanência
na nova unidade que oferece boas condições
para seu desenvolvimento.
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TRANSIÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO
INFANTIL E A ENSINO FUNDAMENTAL:
O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO E
APRENDIZAGEM
Articulação de diferentes saberes, linguagens e conhecimentos: a articulação dos
saberes é outra característica de uma educação integral. Ao aderir a um projeto de educação integral, é preciso comprometer-se com
uma formação humana completa.
Nesse projeto de formação, estarão
envolvidas as vivências das diferentes práticas sociais, como conversar, brincar, cantar,
desenhar, investigar, pesquisar e outras que
configuram o que é ser humano. Também estarão presentes todas as linguagens culturais
possíveis e serão acolhidas as múltiplas linguagens expressivas das crianças.
Os conhecimentos técnicos, científicos,
sociais serão ofertados no sentido de aprimorar e construir modos de pensar que não são
cotidianos, mas que produzem efeitos nas formas de interpretar e agir no mundo.
Práticas pedagógicas integradoras: a
característica das práticas educativas no sentido da integralidade é manter a coerência entre o dito e o feito, a teoria e a prática. Nesse
sentido, uma prática pedagógica integradora
parte da escuta, da observação, da conversa
numa atitude de respeito, dignidade e acolhimento.
Na Educação Infantil, DCNEI (BRASIL,
2010), temos as práticas pedagógicas permeadas pelo cuidar e o educar, numa perspectiva
de uma educação ética, estética e política. Isso
não desarticula com EF. Currículo Integrador:
pensar um currículo que integre os bebês e
as crianças numa UE comprometida pela integralidade exige estudo e compreensão da vida
das crianças, das suas condições de existência, dos territórios que habitam e dos desafios
para oferecer uma infância plena na escola. As
práticas educativas precisam ser integradas.

Desse modo, os princípios das pedagogias participativas e o trabalho do professor
com projetos propiciam um currículo vivo, que
se estabelece a partir de linhas definidas por
concepção de infância, aprendizagem e conhecimentos e se consolida no dia a dia educacional, nas relações de afeto e de aprendizagem.
Para concretizar estes apontamentos, a
defesa é que as aprendizagens aconteçam
por meio da participação conjunta das crianças, alicerçada na diversificação metodológica de acesso ao conhecimento, no qual a
escolha e o estudo da pedagogia orientadora
influem e revelam o modo como a infância é
vista pelo adulto, atuando no planejamento,
na proposta e na avaliação do processo educativo.
A escolha pela pedagogia participativa
exige, portanto, a desconstrução do modo
tradicional e transmissivo de fazer pedagogia. Esses aspectos são fundamentais para
a proposição e concepção de projetos como
metodologia de investigação da realidade e
de aprendizagem. Segundo o Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO,
2015),
Ao considerar bebês e crianças em sua
inteireza humana, o Currículo Integrador
da Infância Paulistana propõe a integração dos espaços coletivos na Educação
Infantil e no Ensino Fundamental com a
vida que pulsa para além dos muros das
Unidades Educacionais e com o conhecimento humano que deve ser compartilhado e usufruído por toda a sociedade,
incluindo bebês e crianças (SÃO PAULO,
2015, p. 13).
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Quando falamos em leitura, parece que
estamos nos referindo a algo subjetivo; no
entanto, uma das características da leitura é
que ela permite ao indivíduo ter acesso a informações e ao conhecimento produzido no
mundo. De acordo com Freire (2011), o indivíduo, antes de adquirir a leitura da palavra,
já tem a leitura do mundo, mas esta só se
completa e se descortina ao sujeito se este
tem o domínio da palavra.
Martins (2006) ao tentar compreender
a questão da leitura, vai dizer que ela é uma
experiência individual e que pode ser caracterizada como sendo a decodificação de signos
linguísticos, por meio dos quais o leitor decifra
sinais, e também como sendo um processo
de compreensão mais abrangente, em que o
leitor dá sentido a esses sinais.
Nesta direção de pensamento, Martins
(2006) afirma que a leitura é realizada a partir
de um diálogo entre o leitor e o objeto lido, e
que esse objeto pode ser de caráter escrito,
sonoro, gestual, uma imagem ou até mesmo
um acontecimento.
A partir das considerações acima, a autora define a leitura como sendo “um processo de compreensão de expressões formais
e simbólicas, não importando por meio de
que linguagem” (MARTINS, 2006, p. 30). Em
uma perspectiva tradicional, a leitura começa
com o autor que expressa algo em um objeto
(texto) que será assimilado pelo leitor em determinadas circunstâncias (contexto).

Ler nessa concepção é buscar o que
diz o autor, o qual é simultaneamente ponto
de partida e elemento principal do circuito da
leitura. (COSSON, 2014, p. 37). Ao tomar o
texto como elemento central, os teóricos que
defendem essa ideia acredita que a leitura se
define num processo complexo:
O texto, nas suas linhas e entrelinhas, é o
que interessa no processo de leitura, por
isso ler começa na compreensão do que
diz o texto e tem como ápice a identificação da estrutura ou o reconhecimento dos
mecanismos retóricos do texto. Dessa forma, em sua visão mais básica, a leitura
é, antes de qualquer coisa, um processo
de decifração do texto, de decodificação
daquilo que o texto diz. Nos casos mais
elaborados, ler é desvelar o texto em sua
estrutura, tal como se observa na proposta hoje comum nos manuais de literatura
de se analisar um texto poético a partir
das camadas sonoras, lexical e imaginística com que é constituído. Ler é analisar
o texto (COSSON, 2014, p. 37).

As teorias que defendem a leitura centrada sobre o leitor, vão dizer que a leitura:
[...] começa no momento em que o leitor
se dirige ao texto. Várias dessas teorias
pressupõem que o texto nem sequer existe sem o leitor. É apenas no momento da
interação ou da transação entre leitor e
texto que o sentido se efetiva, de modo
que, sem o leitor, os livros, por exemplo,
não passam de papel com tinta (COSSON, 2014, p. 37).

Conforme Cosson (2014, p. 38), as
teorias centradas no leitor eliminam o autor
perante o texto. De acordo com essas teorias
a leitura se realiza apenas no processo de
interação entre o leitor e o texto.
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Por fim, Cosson (2014) vai falar das teorias centradas no contexto conforme o autor, “[...] a leitura parte do contexto e tem no
contexto o seu horizonte de definição. Ler é
compartilhar os sentidos de uma sociedade”
( p. 39).
Britto (2006, p. 84) vai dizer que “ler
é uma ação intelectiva, através da qual os
sujeitos, em função de suas experiências,
conhecimentos e valores prévios, processam
informação codificada em textos escritos”.
O autor acredita que o processo de leitura do indivíduo é dado a partir de uma “ação
cultural historicamente constituída” (BRITTO,
2006, p. 84). Ainda de acordo com o autor,
ele não acredita que a leitura seja apenas
um acúmulo de informações; ele acredita que
seja um conjunto de valores originados no
seio da sociedade. Para o autor, a leitura é
um ato de posicionamento político do mundo”
( p. 84).
Partindo dessa ideia de leitura como um
ato político, Soares (1988, p. 28) afirma que
a leitura é um processo político, e que os
agentes que formam os leitores, como é o
caso dos alfabetizadores, dos professores e
dos bibliotecários, desempenham um papel
político e que a ação deles poderá ou não
ser um instrumento de transformação social.
Nessa perspectiva, o presente ensaio
teve como objetivo discorrer sobre o entendimento do que é leitura; no entanto, uma
questão que precisa ficar clara é que a leitura
não deve ser obrigatória; ela precisa ser algo
prazeroso e que contribua para a formação
individual e social do homem. Sobre a necessidade de se implantar a leitura e a escrita na
escola, LERNER afirma que:

é necessário é fazer da escola um âmbito onde leitura e escrita, sejam práticas
vivas e vitais, onde ler e escrever sejam
instrumentos poderosos que permitam repensar o mundo e reorganizar o próprio
pensamento, onde interpretar e produzir
textos sejam direitos que é legítimo exercer e responsabilidades que é necessário
assumir (LERNER, 2002).

Faz-se necessário que o professor adeque o cotidiano do aluno à sala de aula, que
planeje ações para ensinar a real função da
linguagem escrita, que utilize os diversos gêneros textuais para desenvolver habilidades
de leitura e escrita de forma criativa e autônoma e que essencialmente respeite os conhecimentos prévios dos alunos. “Trazer para
dentro da escola a escrita e leitura que acontecem fora dela” (LERNER, 2005).
O professor deve criar práticas pedagógicas onde as crianças possam compreender
que da leitura como um diálogo entre leitor
e texto e entre tempos e contextos às vezes
bastante distantes. Isso se deve ao próprio
vínculo da literatura com os valores da época
de sua produção.

E compreender a escrita como ato interdiscursivo e intertextual, que seria a mesma coisa que dizer da impossibilidade de um
texto nascer num vazio, sem relação alguma
com as outras produções culturais que o precederam e com as quais convive.
Desenvolver atitude autônoma é propiciar ao aluno desde o início da sua escolarização um ambiente alfabetizador. Ao tratarmos
de jogos e brincadeiras por vezes direcionamos nosso olhar para o brincar , o jogar está
inserido de maneira clara nos objetivos do
desenvolvimento pleno da criança, porém a
criança ao ser inserida no Ensino Fundamental vai deixando de se relacionar com o mundo por meio da brincadeira.
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Começa –se a fazer do estudo a forma
explícita de sua relação com o mundo, e educadores por vezes nos restringimos apenas
nos procedimentos do ensino fundamental,
e não deixamos espaços para que a criança
possa viver ainda um tempo de brincar.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, devemos “contaminá-lo” com procedimentos e atividades lúdicas que temos como típicas da Educação infantil. O brincar é uma
atividade que permite a produção de novas
possibilidades de interpretação, de expressão
e de ação pelas crianças.
VYGOTSKY e suas contribuições para o
processo de apresentação da escrita à criança
vale ressaltar as diretrizes apontadas por ele,
de que o ensino da escrita deve ser apresentado de modo que a criança necessite dela,
que seja uma atividade cultural e necessária,
tanto quanto à fala. Cabe ao educador propiciar maiores espaços para o lúdico dentro
do contexto escolar, propiciando um brincar
envolvente, Kishimoto (2003, p.26) afirma
que: “[...] é importante compreender o jogo,
o brinquedo e a brincadeira como atividade
que promove mudanças significativas no desenvolvimento infantil e não apenas como um
elemento presente no cotidiano das crianças”

Vale ressaltar algumas práticas descritas nos Parâmetros Curriculares Nacionais
que nos oferecem um alicerce para desenvolver a habilidade de ler e escrever na alfabetização, como o uso de projetos que são
situações que oferece reais condições de produção de textos escritos e falados, produção
com apoio, situações de criação, leitura diária,
leitura colaborativa, atividades sequenciadas
de leitura, atividades permanentes e por fim o
brincar: “As brincadeiras de faz-de-conta, os
jogos de construção e aqueles que possuem
regras, como os jogos de sociedade (também chamados de jogos de tabuleiro), jogos
tradicionais, didáticos, corporais, etc. (PCN)”.
Estes subsídios é que nos permitem
efetivar o sucesso das ações diárias, cabe
então ao professor encontrar o melhor caminho para alfabetizar letrando, fazendo o uso
dos jogos e brincadeiras como auxiliadores
deste processo, promovendo a construção e
a ampliação dos conhecimentos.

Devemos destacar também atividades
significativas para promover a leitura, entre
elas destacam-se as atividades em duplas,
na qual as crianças se auxiliam mutuamente
e discutem a obra, além de ser um bom momento para promover a troca de livros. LERNER sugere:
desenvolver, em cada ano escolar, atividades permanentes ou periódicas, concebidas de tal modo que cada um dos
estudantes tenha a possibilidade de ler
uma história para os demais ou escolher
um poema para ler aos colegas (LERNER,
2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa buscou desvendar os aspectos específicos sobre o processo de
leitura e escrita na alfabetização com o uso das práticas sociais e do brincar. Visto que a
mesma ao longo dos anos vem sendo reestruturada devido aos estudos sobre a psicogênese
da língua escrita é importante ressaltar que o ensino de nove anos não pode deixar de olhar
para a criança de seis anos.
É de fundamental relevância entender que a alfabetização é o processo pelo qual o
sujeito passa a ter o domínio e desenvolve habilidades para codificar e decodificar o código
do sistema linguístico. Vê-se a necessidade de entender que letramento é fazer o uso desse
domínio nos diferentes contextos social, porém ao conciliar alfabetização e letramento, ou
seja, alfabetizar letrando é propiciar aos alunos uma relação intrínseca entre o ler e escrever,
é favorecer a “interação com os diferentes portadores da leitura e escrita” (SOARES, 2009),
possibilitando o uso desse domínio em diversas esferas sociais estimulando o uso da leitura
e escrita na sociedade, favorecendo aos indivíduos uma interação com práticas de leitura e
escrita para o uso em suas funções reais, comunicar-se.
Busca-se ainda mostrar caminhos e alternativas para que o professor como mediador
possa efetivar esta prática através do uso de jogos e brincadeiras. É essencial que se faça uma
reflexão sobre o brincar como auxiliador na aquisição da leitura e escrita nas séries iniciais
buscando desenvolver integralmente o indivíduo, através de práticas inovadoras e socializadoras, criando condições para garantir uma educação de qualidade.
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MÉTODO DO DESENHO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
NA VISÃO DE PAULO FREIRE
RESUMO: O presente artigo apresentado tem a finalidade de analisar a utilização do método do
desenho como um caminho para a alfabetização segundo o autor Paulo Freire. Com isso, analisase no decorrer do mesmo uns pontos importantes sobre como o desenho e como objetivo ajudar
a criança nesse processo de aprendizagem na concepção do autor citado acima. Frente a isso,
analisaram-se alguns autores como: Paulo Freire, Damazio e entre outros para o desenvolvimento
do trabalho. Utilizou-se como metodologia pesquisa bibliográfica e com o desígnio de conseguir
as propostas. Se conclui então, que o desenho para a criança contribui de forma significativa
não apenas no processo de alfabetização, contribui também no desenvolvimento da mesma em
todas as etapas da vida.

Palavras-chave: Desenho; Método; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

N

a vida de qualquer criança, a alfabetização desempenha um papel muito importante, pois, é através dela que a criança se desenvolve socialmente, cognitivamente e suas habilidades, além da construção de conhecimentos, isso através
das experiências de vida de cada criança, em casa e na escola.
Existem muitas crianças que possuem o contato com a língua escrita no ambiente em
que está inserida. Pode-se enfatizar a observação de cada criança no ambiente familiar sobre os materiais escritos, seja em produtos utilizados em casa, ver alguém escrevendo um
bilhete e entre outros. Diante disso, esse primeiro contato com a escrita e leitura possibilita a
percepção de cada criança sobre a comunicação.
Primeiramente, quando a criança chega na escola é indagada ao nível de letramento
que a mesma se encontra. Soares (1998), afirma que se deve destacar que o letramento é
visto de uma maneira prazerosa e não só na escola que se lê, mas em diversos e diferentes
lugares, no início do processo de alfabetização.
A participação e a inserção da criança no mundo letrado, inicia-se através do processo
de compreender e adquirir a linguagem escrita dentro da realidade de cada uma.
Ressalta-se que o pedagogo se torna a pessoa responsável pelo início das experiências
da escola na vida das crianças, ou seja, pela alfabetização, que por meio da leitura e escrita
constroem-se as peças essenciais de todas as disciplinas dentro do currículo escolar.
Através da hipótese de que no geral todas as crianças possuem capacidade de aprender, depara-se com o fato que alguns alunos conseguem chegar ao princípio da alfabetização,
porém, não conseguem desenvolver de maneira adequada a leitura e a escrita quando chegam
ao um nível maior de ensino.
Esse acontecimento traz uma certa intriga ao considerar as concepções de Paulo Freire
no processo de alfabetização. Alguns defensores do letramento distinguem que há uma falha
no processo de alfabetização devido uma falta de especificidade. Soares, tem como objetivo
acalmar os conflitos entre as nomenclaturas de letramento e alfabetização, diferenciou esses
termos e acrescentou que os mesmos não se excluem, mas sim se somam, afirma também
que: “alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando” (SOARES, 2004, p. 9).
Se torna desafiador atualmente a alfabetização e equilibra-la entre métodos e teorias.
Segundo a concepção sobre a alfabetização de acordo com Paulo Freire são fundamentais o
entendimento da educação da escola seja a partir do contexto social de cada aluno.
Cada escola possui uma cultura diferente e tem o dever de proporcionar aos seus alunos diferentes atividades, linguagens e espaços para formar futuros cidadãos autônomos e
críticos. De acordo com Paulo Freire (1987), o centro sobre a percepção de alfabetização se
constata a partir da cultura e momentos de dominação de cada um, bem como possuir e reconhecer os oprimidos maneiras de rompimento de estruturas que impossibilitam a mudança
da realidade social em que vivem opressivamente:
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Alfabetização é uma qualidade da consciência humana, pois possibilita às pessoas instrumentos
para pensar e agir reflexivamente. Eis a definição que o professor Ernani Maria Fiori apresenta ao
prefaciar o livro Pedagogia do Oprimido - (FREIRE,1987, p. 5)

Esse sentido, quem sabe, constitua o mais certo sobre a alfabetização, aprender escrever de uma maneira prazerosa sobre fatos de sua vida sendo o próprio autor, a pedagogia
de Paulo Freire como método de alfabetização, possui uma ideia de ânimo a todos os seres
humanos como “educação como prática da liberdade”.
Durante o processo da alfabetização, cada criança leva com ela na escola as primeiras
experiências grafadas no papel em forma de desenho livre, e é através do desenho que permite
cada criança expor seus sentimentos, seus desejos, suas ideias, vontades e anseios. Pode-se
dizer então que, o desenho torna-se uma linguagem significativa, ou seja, ele torna-se um elo
entre a criança e a descoberta do mundo.
Assim sendo, este presente trabalho tem como objetivo analisar a alfabetização na concepção de Paulo Freire e como metodologia o desenho, portanto, acredita-se que o assunto
abordado neste artigo é muito importante para os docentes em sala de aula, pois, é de extrema necessidade conhecer a finalidade da alfabetização e contribuir para o desenvolvimento
da aprendizagem e se construir o conhecimento da criança.
O desenvolvimento deste estudo utilizou como metodologia pesquisa bibliográfica, centrando seu foco sobre as contribuições da fundamentação teórica de Paulo Freire e embasamento em outros autores como: Magda Soares, Zatz e entre outros.
Para alcançar as propostas do presente trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos, o primeiro sobre o significado de infância, o segundo método da alfabetização através
do desenho, o terceiro a visão de Paulo Freire e a alfabetização e o último sobre letramento
e alfabetização.
Nas considerações finais conclui-se o presente artigo, a partir de uma reflexão sobre o
tema abordado, análise das discussões teóricas, e enfim, como a concepção de Paulo Freire
sobre a alfabetização e o método do o desenho contribuem para o desenvolvimento no processo de aprendizagem da criança.
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VISÃO DE PAULO FREIRE SOBRE O
MÉTODO DO DESENHO NO PROCESSO
DA ALFABETIZAÇÃO
De acordo com Paulo Freire, o mesmo
confirma que a alfabetização vai além de ser
um simples método, ela é o relacionamento
de todos os envolvidos nesse processo. A
partir dessa relação, forma-se um elo de cultura, momentos em que todos os envolvidos
possam relatar suas experiências vividas: “De
que forma entender as dificuldades durante
o processo de alfabetização de alunos sem
saber o que se passa em sua experiência em
casa?” (FREIRE, 1990, p. 111).
A participação e a inserção da criança
no mundo letrado, inicia-se através do processo de compreender e adquirir a linguagem
escrita dentro da realidade de cada uma.
Geralmente, associa-se a palavra desenho há atividades gravadas e reproduzidas
com lápis no papel, as ideias representadas
por objetos ou até mesmo a alguma figura
e imagem reproduzidas. Portanto, o desenho
é a maneira de expressão de cada criança
em particular, ou seja, é o modo que cada
uma expressa seus desejos, ideias, vontades
e sentimentos, bem como revela sua ideia
do mundo por meio das diferentes maneiras
de mostrá-lo. Constitui-se também o modo de
expressão particular da criança, do ambiente
em que está inserido.
O desenho pode-se perceber, que além
de estar presente nas atividades de todo ser
humano, encontra-se presente também no dia
a dia da criança, seja em representações, em
mapas, cadernos da escola ou até mesmo ao
abrir um livro de histórias com figuras. Segundo Derdyk, o desenho apresenta uma natureza transitória e tão versátil, utilizado em vários
momentos de nossas vidas (1993, p.10): A
autora ainda destaca sobre a antiguidade da
linguagem do desenho que: “permanente,
sempre esteve presente desde que o homem

inventou o homem. Atravessou fronteiras espaciais e temporais, e por ser tão simples,
teimosamente acompanha a nossa aventura
na terra” (DERDYK,1993, p.10).
Edith Derdyk, destaca que o desenho
percorreu por vários e diferentes caminhos
durante a história e da evolução do ser humano, com isso o mesmo continua fazendo
parte da vida do homem até hoje.
Os homens antigamente desde a pré-história “[...] tinham a mesma necessidade
que nós de comunicar o que estavam pensando e sentindo. Devem ter feito isso de
várias formas. Uma delas foi desenhando e
pintando” (ZATZ, 2002, p.16). O desenho
era usado pelos homens para se expressarem graficamente, foi o primeiro registro que
o ser humano utilizou, entre as diferentes linguagens, dentro da sociedade primitiva para
se comunicarem.
Desde a pré-história, os homens registravam nas paredes de cavernas desenhos,
era uma forma de se expressarem para revelarem a maneira de viverem e passarem suas
experiências e conhecimentos da época.
Ocorreram algumas transformações no
contexto social no passar do tempo, consequentemente aperfeiçoaram-se os desenhos
e os mesmos começaram a adquirirem formatos mais elaborados.
Em diferentes sociedades, cada desenho assume-se como um papel. Na Mesopotâmia, por exemplo, foi através do desenho o
auxílio que o povo oriental e ocidental obteve,
pois, foram elaborados mapas cartográficos
para facilitarem as atividades comerciais dos
mesmos.
Zatz, diz que lentamente, o desenho
começou a representar-se através de materiais diferentes, como: barro, pedras, argilas,
madeiras e finalmente, no papel conhecido
atualmente (2002, p.20). Observa- se que
antigamente e atualmente “o homem sempre
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desenhou. Sempre deixou registros gráficos,
índices de sua existência, comunicados íntimos destinados à posterioridade” (DERDYK,
1993, p.10).
De acordo com a autora, pode-se dizer
que, durante o processo trilhado pelo homem,
o desenho teve um papel muito importante,
além de contribuir de forma significativa para
o desenvolvimento da linguagem nas antigas
sociedades e proporcionar o início da escrita.
O desenho, da mesma maneira que se
estabeleceu como uma maneira para que as
antigas civilizações pudessem se expressar,
até hoje é a primeira grafia que a criança se
manifesta. É através do desenho que a criança constitui sua forma de registrar seus sentimentos, suas descobertas, ou seja, o mundo
do seu ponto de vista.
Com isso, o desenho é responsável
por diversas possibilidades no mundo infantil, “possibilidade de brincar, o desenho como
possibilidade de falar [...]” (MOREIRA, 2009,
p.26). A autora afirma que ao desenhar a
criança desenvolve outras linguagens e outras
formas de se expressar como brincar, cantar,
falar e entre outras.
Conforme o crescimento da criança
nota-se as mudanças que ocorrem nos desenhos. A cada faixa etária, a criança desenvolve suas próprias características e diversas
formas de desenhar. Essas formas de desenhar são diferentes entre as crianças. Isso devido às características de cada uma, o contexto social em que vivem fatores sociais e
biológicos. Os desenhos são uma forma das
crianças se sentirem livres para exporem o
que sabem.
Considerando as características particulares do desenho de cada criança e levando em
conta que o mesmo desenvolve vários aspectos
da criança como emocional, cognitivo e entre
outros, vários profissionais como psicólogos,
psiquiatras e outros, têm estudado o desenho.

Um dos primeiros que dedicou ao estudo o desenho da criança e seu cognitivo
foi Georges Henri Luquet (1969). O mesmo
em seus estudos tinha o objetivo de compreender a maneira de a criança desenhar. Georges Henri Luquet acreditava, segundo sua
concepção, que o desenho infantil “não mantém as mesmas características do princípio
ao fim''. Portanto, convém fazer sobressair o
caráter distintivo das suas fases sucessivas”
(LUQUET, 1969, p.135).
O autor ainda destaca que no começo,
a criança inicia seu desenho sem interesse na
representação de alguma coisa e ao finalizar
o mesmo, já consegue interpretar seu desenho dando um nome. Cada criança, através
do desenho, consegue revelar detalhes, por
menores que sejam, além de não se preocuparem com a estrutura visual.
Com o passar do tempo e idade, os
desenhos começam a terem detalhes através
de objetos “[...] têm por finalidade particularizar as formas que antes eram genéricas”
(PILLAR, 1996, p.50). Segundo a concepção da autora, observa-se que o desenho da
criança se caracteriza pelo visual, ou seja, o
desenho infantil começa a ser representado
com vários detalhes.
Estudado e pesquisado por todo o mundo, Paulo Freire, é um educador de origem
brasileira, mas, no Brasil, seus estudos sobre
o processo de alfabetização infantil, observa-se que fora substituído ou talvez esquecido,
por uma hipótese de que letrar se torna mais
importante do que alfabetizar.
A alfabetização antes de Paulo Freire,
era entendida da seguinte maneira: aprender a ler e escrever, O autor obteve um olhar
diferenciado sobre a alfabetização e na sua
concepção defendia que a mesma necessita
ser conscientizadora e emancipadora. Antes
de ler e escrever é preciso ler o mundo, pois,
o aluno precisa ter consciência sobre o que
se passa à sua volta de maneira crítica. Paulo
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Freire diz que “a alfabetização e a conscientização jamais se separam” (1990, p. 14).
Através desse sentido, o aluno não faz
apenas como diz o letramento, utiliza socialmente a leitura e escrita, mas apropria-se de
maneira consciente e crítica o ato de escrever
e ler.
Se faz necessário a recuperação das
funções sociais sobre a alfabetização, ou
seja, precisa contestar essa movimentação
através de trabalhos que possam resgatar o
verdadeiro sentido da alfabetização na concepção de Paulo Freire. O autor defende que
a educação por meio de conscientização dos
alunos e educadores precisa ser entendida
com amor:
A educação que se impõe aos que verdadeiramente se com prometem com a
libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios
a quem o mundo “encha” de conteúdos;
não pode basear-se numa consciência
especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na consciência como
consciência intencionada ao mundo. Não
pode ser a do depósito de conteúdos,
mas a da problematização dos homens
em suas relações com o mundo (FREIRE,
1990, p. 31).

Esse relacionamento precisa ser desenvolvido através da realidade de cada aluno,
isso necessita superar a aplicação de conteúdo fora dos contextos e vazios. Entretanto, as
práticas escolares pautadas em linguagens
verbais, diversas informações e entre outras,
impossibilita o aluno se manifestar usando
outras maneiras de se expressar, como o desenho.
No meio infantil, essa linguagem gráfica se torna encantadora “dotada de prestígio
por ser secreta, [...] exerce uma verdadeira
fascinação sobre a criança, e isso bem antes
dela própria poder traçar os verdadeiros signos” (MÈREDIEU, 2006, p.10). Sendo assim,

segundo o autor, na vida de qualquer criança
o desenho é uma peça fundamental, ele é um
elo que permite que a criança libere sua imaginação, bem como conheça regras e rotinas
em seu contexto social, mas principalmente
mostra-se como a primeira representação gráfica da criança.
Através de materiais, sejam eles: lápis,
papel ou qualquer outro, cada criança desde
nova utiliza os mesmos para deixar registros
gráficos de suas marcas, traços ou até mesmo imitar uma escrita. O imitar da criança
não é uma cópia, mas sim uma vontade que
a mesma tem em grafar sua própria escrita.
A imitação surge não como uma cópia, mas
revela o desejo da criança em produzir a sua
própria escrita.
Através desse desejo de representação
surgem os primeiros registros que são transmitidos os conhecimentos das crianças. É na
infância, em relação com o presente, que há
resultados importantes para que as crianças
cronológicas cresçam, “as crianças precisam
ter assegurado o direito de aprender a decidir, o que se faz decidindo” (FREIRE, 2000,
p.58-59).
Os desenhos unidos à criatividade expressam o que cada criança pensa e que muitas vezes não conseguem falar, ou seja, ela
coloca no papel suas ideias, seu íntimo, curiosidades e etc. Com isso, “experiência gráfica
é uma manifestação da totalidade cognitiva e
afetiva, quanto mais a criança confia em si,
mais ela se arrisca a criar e a se envolver no
que faz” (OLIVEIRA, 1994, p. 41).
Segundo a reflexão da autora, cada
criança usa subjetivamente seus conhecimentos e através da exploração das suas próprias
possibilidades, a mesma usa o desenho para
viver suas próprias experiências. Dessa maneira, o desenho contribui para que a criança
consiga se comunicar antes de aprender a
escrever de forma convencional.
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Durante o processo educativo que normalmente a escola propõe alfabetizar exige
memorização e repetição das letras, sílabas,
sendo assim, esse método não é muito eficaz,
pois, desperta na criança desinteresse em desenvolver alguns processos educativos, além
disso, a criança abandona o desenho, pois,
esse método já passa a ser desprezado.

O professor deve ter um olhar para o
desenho da criança, pois, o mesmo tem um
significado para cada uma, dependendo da
reação da relação desta linguagem gráfica,
a criança começa ter mais coragem e se expressa criativamente. Se a professora mostrar
uma insatisfação frente ao desenho da criança, ela pode se sentir desestimulada.

Destaca-se que “a perda do desenho,
aparentemente vista como uma substituição
de um código por outro, revela apenas a maneira como a criança é vista pela escola”
(MOREIRA, 2009, p. 72). Segundo a autora,
existem escolas que por exigência em alguns
contextos sociais, insere antes do tempo, as
crianças para serem alfabetizadas. Com isso,
o tempo da criança é preenchido com diversas atividades que não são valorizadas, onde
a criança não consegue expor suas expressões e vivências construída com suas experiências cotidianas.

Segundo Magda Soares (2003), a alfabetização vai além de ler e escrever, pois,
a leitura e a escrita necessitam ter sentido e
fazer parte da vida da criança.

O processo de aprendizagem não deve
ser desqualificado, mas sim considerar a importância e as contribuições que o desenho
traz no desenvolvimento da criança. Por isso,
é dever da escola, utilizar as diferentes maneiras para que as crianças possam se expressar, como a partir do desenho.
Faz-se necessário observar a necessidade de cada criança, oportunizando as
mesmas, possibilidades para que aos poucos
elas possam se inserir no processo de alfabetização tão complexo, sem cobrar e exigir
que cumpram algumas regras, pois isso gera
um bloqueio quando a criança desenvolve o
seu desenho.
Sendo assim, com a existência de atividades presentes no currículo da escola, a
criança começa a dizer que não quer ou não
sabe desenhar. O desenho infantil começa
a ser substituído devido algumas exigências
da sociedade, assim as crianças ficam mais
tempo em salas de aula.

Dessa maneira, as contribuições do desenho na educação infantil no processo de
alfabetização, necessita ter mais valor na escola. O desenho infantil necessita ser mais
reconhecido sobre sua importância no desenvolvimento da criança, não apenas na escola,
mas também na vida da criança.
Enfim, todo ser humano sente a necessidade de expressão, frente a isso, não deve
pensar que o desenho na educação infantil
é apenas visto como uma forma da criança
se expressar, mas também como uma linguagem que contribuirá como base para o desenvolvimento gráfico e de aprendizagem para a
mesma em todos os sentidos pessoais.
Repensando na educação frente aos
autores citados no presente trabalho, inclusive na perspectiva de Paulo Freire, é pensar
em realidades educativas com possibilidades
concretas com chances de avanços educacionais.
Enfim, compreende-se que a transferência
da concepção de Paulo freire sobre o processo de alfabetização necessita que o educador
faça uma reflexão diariamente sobre sua prática
pedagógica, que enxergue o aluno como uma
pessoa atuante que necessita observar o seu
interior e a realidade a sua volta, com isso, proporcionam maneiras de refletir permanentemente para que unidos uns com os outros, todos
transformem a realidade que os rodeia.
30 - Abril/2021 - Educar FCE

432

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo analisou alguns autores como: Paulo Freire, Damazio, Sinclair e entre
outros para o seu desenvolvimento. Utilizou-se como metodologia pesquisa bibliográfica que
enfocam sobre princípios metodologias e estratégias que podem auxiliar as crianças através
do desenho no processo de alfabetização.
Autores afirmam que a partir do momento em que a criança consiga desenvolver e consequentemente evoluir seus desenhos, paralelamente desenvolverá sua escrita. Os mesmos
consideram “a evolução das garatujas ao desenho como linha evolutiva direta e reta, mas a
escrita com a derivação particular” (SINCLAIR, 1987, p.77). Com base nessa teoria, Wallon
(apud, SINCLAIR, 1987, p.77) diz que o desenho aparece espontaneamente; seu desenvolvimento baseia-se na interpretação que a criança dá às próprias garatujas. A escrita aparece
como uma imitação das atividades do adulto”.
Frente a essas concepções, pode-se dizer que o desenho, bem como a escrita, apesar
de diferentes, são duas linguagens que se completam, ou seja, cada uma com sua característica. Assim, acredita-se que o desenho é a primeira escrita da criança, além de ser uma forma
de comunicação com o mundo adulto serve também como linguagem para a imaginação.
Enfim, pode-se observar que a cada período do desenho da criança, a mesma evoluiu
graficamente, além de aprimorarem os desenhos, automaticamente adquirem confiança e capacidade de grafar vários sinais gráficos. Com isso, o desenho da criança possuirá abertura
às diferentes maneiras de linguagens expressivas presentes no seu dia a dia, assim como a
escrita, que até então, a mesma não conhecia. Dessa maneira, por meio do desenho, a criança
possui as primeiras noções sobre o que realmente a escrita representa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intenção do presente trabalho monográfico foi analisar a concepção de Paulo Freire sobre
a alfabetização utilizando o método do desenho nesse processo. Frente a isso, verificou-se o quanto é importante deixar com que a criança manifeste seus sentimentos através do desenho, pois, o
mesmo além de auxiliar no desenvolvimento para a alfabetização, colabora também em todas as
áreas da vida da criança.
Essas linguagens áreas ligadas às aprendizagens escolares colabora com o desenvolvimento da criança naturalmente no processo da alfabetização. Dessa maneira, pode-se afirmar que o
desenho da criança, visto no decorrer do trabalho, é a primeira maneira que a criança consegue se
expressar graficamente para se comunicar, por ser o antecessor da aprendizagem.
Sendo assim, a partir de estudos apresentados no decorrer do trabalho, conclui-se que o
desenho na educação infantil, contribui de forma significativa não apenas no desenvolvimento da
aprendizagem da criança, mas também auxilia a criança em todos os sentidos.
Durante o desenvolvimento do presente trabalho, pode-se refletir sobre o quanto é importante
o desenho infantil no processo da aprendizagem da criança. Dessa maneira, observa-se que quando
a criança participa do processo de alfabetização, reduz o ato de desenhar. Isso acontece devido à
importância que a escola dá ao sistema convencional de aprendizagem.
Sem hierarquizar o desenho e a alfabetização, o presente trabalho pretende mencionar que
estas duas linguagens, por serem tão diferentes, se completam e são importantes para a alfabetização
da criança. Assim, entende- se que a alfabetização da criança, origina-se não apenas por uma só
linguagem, mas sim da ligação das diferentes maneiras com que a criança se expressa livremente.
Sendo assim, não pode- se dizer que na vida da criança apenas um momento é importante,
a alfabetização, sem destacar o papel do professor nesse trajeto.
Durante esse aprendizado, o professor se torna uma peça fundamental no momento que desenvolve as atividades, pois, tem que valorizar os conhecimentos e linguagens diferentes prévias das
crianças e além de dar valor aos desenhos que as mesmas produziram desenvolver um ambiente
acolhedor.
Frente a essa exposição, se torna necessário refletir perante alguns profissionais na área da
educação, que dizem que o desenho infantil não tem valor como atividade.
No decorrer do trabalho, ressalta-se que o desenho que a criança produz, realmente não
deve ser aplicado como apenas uma atividade de passatempo demitido de significados, mas sim
como uma linguagem particular da criança, pois, o mesmo faz parte do seu desenvolvimento. É de
extrema importância saber que é por meio do desenho, que a criança expressa seus sentimentos,
se comunica, pensa e etc.
Conclui- se por fim, que é fundamental que todas as escolas promovam o processo de alfabetização juntamente com os conhecimentos prévios das crianças dentro do contexto social e cultural de
cada uma, respeitando as individualidades, as brincadeiras e principalmente o tempo
e jeito de aprender. É através desse olhar que se promove o desenho da criança e
consequentemente o mesmo contribui no processo de alfabetização em cada uma.
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A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO
DE ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: O presente trabalho tem por mote a importância do processo de alfabetização no
desenvolvimento global da criança e a posterior sedimentação na vida do adulto, recorrendo
centralmente, o que define nosso tema, a importância das metodologias ativas no de letramento
e alfabetização. Delimitando o recorte a ser tratado, analisa-se as metodologias ativas enquanto
recurso positivo e efetivo em tal processo. Em um primeiro momento trata dos processos de
aquisição das primeiras letras pela criança pequena, para em seguida, após essa fundamentação
inicial, propor a reflexão sobre as possibilidades do emprego e da prática de metodologias
ativas na efetivação da alfabetização e no fomento da autonomia da criança e emancipação
do sujeito. Ainda, trata-se de um artigo de revisão da literatura, fundamentando-se em artigos
científicos, dissertações e teses, assim como obras completas de autores ratificados no campo
de pesquisa. Finalmente, define-se por ser uma abordagem qualitativa de cunho indutivo, na
perspectiva dialética.

Palavras-chave: Letramento; Alfabetização; Metodologias Ativas; Autonomia; Emancipação.
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INTRODUÇÃO

A

Educação contemporânea, além daquela chamada crise que a acomete, também
é alvo de disputas teóricas bastante incisivas. É uma disputa legítima, visto que
a vida social, no sentido bourdieusiano, é um campo de disputa. Mas não basta
o reconhecimento dessa disputa. Para que seja inteligível e que se possa argumentar e se
aprofundar na questão, é imprescindível que seja uma reflexão contextualizada.
O primeiro ponto é o reconhecimento de qual Educação estamos falando. Estamos
falando de uma Educação imersa em um sistema socioeconômico específico. O segundo
ponto, que decorre do primeiro, é especificar quais são os sentidos que a Educação assume
na abordagem.
A depender da abordagem de análise, haverá críticas positivas ou negativas. Isto posto,
pode-se entrar no tema que será discutido aqui: as metodologias de ensino-aprendizagem
ativas no letramento e alfabetização. Foi necessária essa primeira contextualização porque
define a perspectiva que se assume aqui, de conceber a Educação enquanto libertária e
emancipadora, ou seja, contrastante ao que entendemos ser o modelo atual.
Nessa esteira de Educação libertária e emancipadora que proporcione aprendizagens
significativas, objetiva-se então pontuar as potencialidades das metodologias ativas para as
aprendizagens crítico-reflexivas de educandas e educandos em processo de aquisição das
primeiras letras, ou seja, não se pensa aqui apenas na alfabetização, mas também no letramento em seu sentido estendido, de formação dos espíritos dos sujeitos. Para tanto, em
uma forma de objetivos específicos, buscar-se-á identificar diferentes metodologias ativas de
aprendizagem, refletir sobre suas potencialidades e pontuar os significados potentes para
educandas e educandos.
Por metodologia recorreu-se a revisão da literatura, a partir de artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutoramento. A abordagem é essencialmente qualitativa, de
cunho dialético indutivo. Neste sentido, busca-se analisar as informações a partir de eventos
particulares na medida em que seja possível universalizar as suas características.
Primeiramente, antes de adentrar especificamente no tema das metodologias ativas de
ensino-aprendizagem, avalia-se aqui ser necessário contextualizar a partir da reflexão enfática
sobre os mecanismos de aquisição da escrita e leitura nas crianças em processo de alfabetização e letramento, para assim, de forma mais inteligível, discorrer sobre as potencialidades
das metodologias ativas.
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CONTATO COM AS PRIMEIRAS LETRAS
Particularmente sobre a escrita na Educação Infantil, parece ser um bom caminho pensar
sobre as propostas para esse primeiro contato
da criança pequena com o processo de alfabetização e letramento. Se considerarmos que
com o início da Idade Moderna e Renascença,
a criança era entendida como sendo um adulto
pequeno, e que também não existia mecanismos de escolarização institucionalizados tal qual
conhecemos na contemporaneidade, não faria
sentido falar em concepções de ensino-aprendizagens distintas para adultos e crianças.
Na sequência da História, em finais do século XIX, a concepção sobre a infância começa
a se transformar e a ideia de educação escolar
começa a se organizar de forma mais efetiva e
científica, mas ainda não de forma suficiente. Interessa aqui a percepção acerca dessas ideias a
partir do século XX, em que se ratifica o conceito
de escola e se dão as transformações mais significativas sobre a concepção de criança.
Pode-se considerar que a primeira teoria
dentro desse contexto, e que fora hegemônica,
é aquela chamada de “obrigação da alfabetização”, em que a imposição de rotinas e práticas
tidas como alfabetizadoras eram desempenhadas sem nenhuma consideração com a faixa
etária, o que, por conseguinte, revela total desconhecimento sobre os processos cognitivos,
afetivos, emocionais e psicológicos da criança.
A metodologia se restringia a cópias exaustivas
de letras, sílabas e palavras, em busca de memorização grafo-fônica, pressupondo que com
a prática insistente, distinções de qualquer tipo
fossem reconhecidas, possibilitando a escrita
e leitura de algumas palavras e frases (BRANDÃO; LEAL, 2010).
Reconhecidamente de pouca efetividade,
além de ser violento com as infâncias, propõe-se a superação dessa metodologia a partir da
ênfase da aquisição das letras por meio de tipos
de linguagens alternativas que não exclusivamente a escrita. A ênfase recaia sobre as linguagens mais espontâneas do cotidiano, como o

gesto, sons, voz, mobilidade e reconhecimento
do corpo e do espaço, contação de histórias
etc., sugerindo um processo de alfabetização
contextualizado, ou seja, está se forjando o conceito de letramento. Entretanto, por seu turno,
havia grande resistência da utilização da escrita também como uma forma de aquisição, o
que supostamente tornava o método também
incompleto (BRANDÃO; LEAL, 2010).
Finalmente, em um terceiro momento,
muito tributária da teorização de Ferreiro e Teberosky, propõe-se uma nova possibilidade.
Pode-se dizer que essa nova metodologia compartilha da ideia de letramento nessa etapa da
Educação como forma de alfabetização, mas
com o detalhe de que o contato direto com a
forma escrita também é essencial para que a
criança apreenda o que está sendo proposto,
ressignifique e reconheça significados e sentidos. Ou seja, é uma proposta de ensino sistemático, o que remete ao Sistema de Escrita
Alfabética, mas atrelado com a realidade e com
o mundo da criança, efetivando-se o conceito
de letramento (BRANDÃO; LEAL, 2010).
As transformações das concepções dos
processos de aquisição das letras, mas que na
verdade não se referem apenas às letras, podendo também ser empregado com os números, desenvolveram-se até ao estágio de associação estreita entre a psicologia genética e a
linguística, vindo a se formar a psicolinguística,
que reformulou o escopo de aquisição e de desenvolvimento da língua, que, por conseguinte,
impunha exigências de reformulação das práticas e mecanismos de ensino-aprendizagem da
língua, à medida que, com o respaldo da neurociência, se aprofunda o conhecimento sobre
o funcionamento do cérebro humano quando
dos aprendizados, mas principalmente, ao se
reconhecer que a criança é tão sujeito quanto
o adulto, apenas apresentando diferenças na
apreensão da realidade vivida e, no caso da alfabetização e do letramento, na apreensão dos
signos concernentes à língua. É nessa direção
que segue as considerações de Soares (2007)
sobre essas novas possibilidades apresentadas
pela psicolinguística:
30 - Abril/2021 - Educar FCE

439

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

[...] o aluno que, na perspectiva associativa, seria um sujeito dependente de estímulos externos para produzir respostas
que, reforçadas, conduziram à aquisição
de habilidades e conhecimentos linguísticos, passa a sujeito ativo que constrói
suas habilidades e seu conhecimento da
linguagem oral e escrita na interação com
os outros e com a própria língua, como
objeto de conhecimento (SOARES, 2007,
p. 103).

O que está sendo dito é que, se a criança
é sujeito ativo, produtora de cultura e História,
atuando na realidade assim como é transformada por ela, não é mais suficiente conceber
a escrita enquanto código exija o pleno desenvolvimento de uma variedade de habilidades
cognitivas como psiconeurológicas e perceptivas-motoras para ser desvendada.
Antes, os códigos e signos da língua estão postos para serem apreendidos, compreendidos e ressignificados. Isso significa que a
criança tem um jeito próprio de estar e atuar
no mundo, que envolve todo aquele escopo já
mencionado da ludicidade, afetividade, cognição, e que a apropriação da língua pela criança
precisa ser respeitada na perspectiva de seu
tempo próprio,
[...] se a escrita é concebida como um
código de transcrição, sua aprendizagem
é concebida como a aquisição de uma
técnica; se a escrita é concebida como
um sistema de apresentação, sua aprendizagem se converte na apropriação de
um novo objeto de conhecimento, ou seja,
em uma aprendizagem conceitual (FERREIRO, 2001, p. 16).

A busca da autora, à sombra do propalado pela psicolinguística e pela psicogênese, é
evidenciar que antes de determinar artefatos ou
metodologias de ensino, é condição sine qua
non, compreender como se aprende, como
acontecem as aprendizagens. Nessa medida
que Ferreiro (2001) afirma que o processo de
apropriação da escrita pela criança segue um
encadeamento lógico, passando pelo modo de
representação icônico e não icônico; formas e
gradações de diferenciação qualitativa e quan-

titativa; e fonetização gradativa da escrita, do
silábico até o alfabético.
Durante a passagem por esses três períodos está se organizando na criança a compreensão do que a escrita, e a sequência de
sons que ela forma, representa em relação ao
concreto da realidade; assim como, na mesma
esteira, está se tentando entender o que cada
caractere representa/substitui do concreto e os
significados e ideias que caracterizam as palavras.
E se a criança está fazendo um exercício constante em busca dos sentidos da língua, exercícios de construção e reconstrução
de hipóteses também são constantes. Por esse
motivo, no início do contato com a forma escrita,
a criança não faz distinção entre os caracteres
e desenhos enquanto caracteres e desenhos
cada qual em seu sistema; para criança é absolutamente possível caracterizar e desenho
qualquer operação na mesma chave.
Essa é a hipótese da escrita pré-silábica.
Numa fase seguinte, da escrita silábica, se dá o
início da fonetização, em que tomam relevância
as propriedades sonoras da emissão das palavras. É o desenvolvimento da percepção de
que as letras podem se corresponder entre si na
formação de diferentes outras partes, as sílabas.
Finalmente, na silábica-alfabética, ratifica-se a
compreensão de que a sílaba é realmente constituída por partes, o que, por conseguinte, remete à compreensão das diferentes possibilidades
de formação de sílabas, e que ainda, na constituição das mais variadas sílabas a partir das
mesmas unidades, letras, o som não garantem
a identidade de letras, ou seja, descobriu-se que
a correspondência grafofônica são ortográficas
e não fonéticas.
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METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINOAPRENDIZAGEM NA ALFABETIZAÇÃO
O pressuposto central da proposta de
metodologias ativas é o de fomento da autonomia do educando e da educanda; e de forma
complementar, que seja o desenvolvimento da
autonomia fundamentada em princípios cooperativos e colaborativos. Ou seja, ao fim e ao
cabo, remete à defesa da produção de conhecimento e saberes de forma criativa e compartilhada. “Aprender é próprio do aluno: só ele
aprende, e por si; portanto, a iniciativa lhe cabe.
O professor é um guia, um diretor; pilotar a embarcação, mas a energia propulsora deve partir dos que aprendem” (DEWEY, 1979a, p.43).
complementarmente a essa ideia:
[...] assegurar um ambiente dentro do
qual os alunos possam reconhecer e refletir sobre suas próprias ideias; aceitar
que outras pessoas expressem pontos de
vista diferentes dos seus, mas igualmente
válidos e possam avaliar a utilidade dessas ideias em comparação com as teorias apresentadas pelo professor (JÓFILI,
2002, p. 196).

Este aspecto inicial pode ser considerado como sendo o grande fundamento das
metodologias ativas. Todavia, para além dessa
centralidade, outro aspecto muito mencionado
por aqueles defensores de tal prática é a atratividade que é construída; a escola passa a ser
um lugar atrativo, tornando os processos de
ensino-aprendizagem interessantes no sentido
de despertar interesses na criança aprendente.
E considerando tal perspectiva, existe estreitamento, marcadamente, com as novas tecnologias. Mas é importante ressaltar aqui que,
não são sinônimas metodologias ativas e novas
tecnologias. Importante deixar bastante evidente que metodologias ativas não estão atreladas
exclusivamente às tecnologias digitais ou TICs:
O método envolve a construção de situações de ensino que promovam uma
aproximação crítica do aluno com a realidade; a opção por problemas que geram
curiosidade e desafio; a disponibilização

de recursos para pesquisar problemas e
soluções; bem como a identificação de
soluções hipotéticas mais adequadas à
situação e a aplicação dessas soluções.
Além disso, o aluno deve realizar tarefas
que requeiram processos mentais complexos, como análise, síntese, dedução,
generalização (MEDEIROS, 2014, p. 43).

E ainda, complementarmente, Pereira
(2012, p. 6) também ratifica que metodologias
ativas não estão definitivamente atreladas a uma
técnica específica. Pereira (2012, p.6):
Por Metodologia Ativa entendemos todo
o processo de organização da aprendizagem (estratégias didáticas) cuja centralidade do processo esteja, efetivamente, no
estudante. Contrariando assim a exclusividade da ação intelectual do professor
e a representação do livro didático como
fontes exclusivas do saber na sala de aula
(PEREIRA, 2012, p.6).

Existem diferentes possibilidades de elaboração, adequação e desenvolvimento de
metodologias ativas, mas, por ser um momento histórico que tem por marca expressiva as
tecnologias, especialmente as digitais, as novas tecnologias de informação e comunicação
acabam por assumir grande responsabilidade
(MORAN, 2015).
Nessa confluência entre metodologias ativas e TICs, quase que em um movimento natural, faz-se referência direta àquela ânsia característica da contemporaneidade por interatividade
mediada pelo espaço virtual, de alguma forma
contraposta à ideia de apatia ou marasmo do
ensino tradicional em que se constitui quase
que totalmente por aulas expositivas (PARO,
2007).
E ainda, no mesmo sentido, ensino tradicionalista em que os saberes pedagógicos se
tornam engessados, não sendo mais capazes
de atender as demandas de dinamicidade dos
educandos contemporâneos (TARDIF, 2010).
As reflexões sobre os novos tipos de organização nas quais os processos de ensino-aprendizagem se orientam, remete ao que ficou
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conhecido como aprender a aprender, assim
como do aprender a fazer. São princípios que
contêm caráter positivo, mas que também pode
ser algo bastante pernicioso.
Quando se exalta de forma descabida o
aprender a aprender e o aprender a fazer, pode-se cair na armadilha da supervalorização do
indivíduo, que, por conseguinte, o coloca como
único responsável pelos processos de ensino-aprendizagem; e desta forma, incorre-se na
dimensão da competitividade e individualidade.
Problemas decorrentes destas premissas
são variados. Talvez, o principal problema seja
o tema do fracasso escolar, amplamente discutido no Brasil de forma muito mais científica a
partir dos anos 1960 e 1970, mas que recorrentemente, volta à cena por conta das interseccionalidades com outros temas importantes, como
o caso das metodologias ativas e o respectivo
fomento da autonomia.
Nesta medida que as metodologias ativas
devem ser pensadas de forma contextualizada
e em complementaridade com diferentes ações.
Se um de seus objetivos é alcançar aprendizagens significativas aos educandos e educandas, podemos considerar que é muito evidente
a contradição com a ocorrência de valorização
da individualidade.
O escopo teórico-metodológico das metodologias ativas tem sempre por perspectiva o
desenvolvimento do desenvolvimento das capacidades crítico-reflexivas, aquisição de competências e desenvolvimento de habilidades,
sempre na dimensão do pensamento livre e da
produção criativa. Sendo assim, é incompatível
com a ideia de valorização da individualidade.
“As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos
se inserem na teorização e trazem elementos
novos, ainda não considerados nas aulas ou
na própria perspectiva do professor” (BERBEL,
2011, p.28).
A reflexão crítica, que também é própria
da Educação e um dos seus fundamentos, não
pode ser alcançada na individualidade. Da mes-

ma forma que se a ideia de autonomia defendida pelas metodologias ativas refere-se operam
na chave da cooperação e colaboração, os interesses exclusivamente particulares devem ser
suprimidos.
Ou seja, o que está sendo dito é que não
basta, por exemplo, deixar que o educando se
torne senhor absoluto de seus processos de
ensino-aprendizagens como se fosse algo inerente; conhecimentos e saberes são construídos coletivamente, sendo fundamento do próprio conceito de Cultura. E nessa esteira, está
se falando em Educação Integral, justamente
aquela que colabora para a formação do sujeito
enquanto cidadão participativo e responsável
(WELTMAN, 2007).
Percebe-se que sim, a proposta é que o
professor se retire da centralidade dos processos de ensino-aprendizagem, apresentando-se
enquanto mediador, o que pressupõem além
das diferentes responsabilidades de comunicação ativa e significativa, também “[...] incentivar
as crianças a serem ativas em relação à própria
aprendizagem e ao desenvolvimento da cognição e da metacognição” (VICKERY, 2016, p. 1).
O que não significa, todavia, o abandono
da criança à própria sorte. Mesmo na dimensão
das metodologias ativas, ou outras que advogam pela autonomia do educando, o exercício
da prática docente se mantém atrelado a princípios norteadores que tanto constitui a identidade docente, quanto garante o cumprimento
da responsabilidade da profissão, quais sejam,
o domínio do conteúdo da disciplina e a interseccionalidade com os demais conteúdos e o
domínio da fundamentação pedagógica, que
podemos exemplificar como sendo os métodos, técnicas e teoria metodológica do ensinar
(NÓVOA, 2010).
Isso porque diz respeito à formação do
sujeito não apenas nos conteúdos específicos
da educação sistematizada. Falar em metodologia ativa é falar em Educação Integral. Não
Educação Integral no sentido de cumprimento
de um período de tempo, mas antes no sentido
de desenvolvimento do sujeito nas suas diferen30 - Abril/2021 - Educar FCE
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tes possibilidades e em diálogo horizontalizado
com a organização social, o que significa cooperação e colaboração (TORRES, 2014).
E ainda, integral no sentido da necessidade de ser contextualizada, visto que, ao contextualizar as aprendizagens conforme as demandas e em diálogo com o todo, exorta-se na
criança a criação e desenvolvimento de seus
próprios métodos e metodologias.
Isso porque, a proposta é interação ativa
entre as educandas e educandos, muito próximo daquilo definido por Lev Vygotsky como
sendo o desenvolvimento proximal, em que a
criança já é capaz de fazer certa atividade, precisando apenas de auxílio de alguém que esteja
em um estágio mais avançado para a sua efetivação. Assim, as partes envolvidas na interação,
no caso as crianças, elaboram caminhos próprios ou transformam caminhos que lhes foram
ensinados na intencionalidade de se alcançar a
finalidade específica (LIBÂNEO, 2016):
As metodologias ativas, com um formato
peculiar de integração, rompem a concepção tradicionalista da tríade professor-aluno-conhecimento abrindo espaços para
novas dinâmicas de aprendizagem, em
que os sujeitos professor e aluno são integrantes e atuantes neste processo, que
compõe tanto o ato de ensinar, quanto o
ato de aprender, uma parceria deliberada
e consciente para a construção do saber
(KLEIN, 2013, p. 17).

Reconhece-se aqui, portanto, aquilo que
o mestre Paulo Freire já nos ensinava na década
de 1980. E a complementação ainda deve estar
na consideração de que essa reciprocidade deve
ter em conta a experiência situada, e que apenas
nessa perspectiva se elaboram significados e se
chegam a sentidos; e para que, a partir desses
sentidos contextualizados, possa haver perspectivas de universalidades. Ou seja, são saberes
que se constroem localmente e em relação ou
correlação com a estrutura social mais ampla;
evitando-se, assim, tanto que a força constrangedora da estrutura assimile a cultura local, quanto
que a cultura local seja colocada em condições
de guetos, apartada da totalidade social.

As metodologias ativas são flexíveis e
não devem ser atreladas rigidamente a determinados conceitos e propostas teórico-metodológicas. Contudo, existem algumas propostas
definidas que podem ser positivas no sentido
de orientar a possibilidade de propostas diversificadas:
O único caminho direto para o aperfeiçoamento duradouro dos métodos de ensinar
e aprender consiste em centralizá-los nas condições que estimulam, promovem e põem em
prova a reflexão e o pensamento. Pensar é o
método de se aprender inteligentemente, de
aprender aquilo que se utiliza e recompensa o
espírito (DEWEY, 1959, p.167).
A primeira delas é a chamada Peer Instruction, que pode ser traduzida por “instrução
por pares” e que consiste em envolver os educandos em atividades cooperativas em que
exista a possibilidade não apenas de concordância, mas também de discordância e que
fomente a argumentação. É uma proposta que
busca efetivar a aprendizagem por meio da argumentação crítica e fundamentada (RESTALL,
2009). Uma característica marcante desta técnica é a interação entre os pares de aprendentes,
assim como que apresenta atividades práticas,
uma vez que a fundamentação dos argumentos
demanda pesquisa mais aprofundada.
A partir desses princípios, o desenrolar
das aulas foge do tradicional uma vez não se
baseia em aulas expositivas. Outrossim, evita-se
que a professora se torne uma figura central.
Nessa esteira, o escopo dessa proposta é apresentação das definições elementares dos conceitos que constituem o assunto daquela disciplina, propondo questões e reflexões breves;
para, a partir daí, dos conceitos fundamentais
e das questões norteadoras, os educandos se
articulem de forma coerente para alcançar possíveis respostas (MAZUR, 2015). “[...] processo
interativo de conhecimento, análise, pesquisa,
estudo e decisões individuais ou coletivas, com
a finalidade de encontrar soluções para um problema” (BASTOS, 2006, p. 10).
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Ressalta-se ainda o aspecto da motivação, visto que é uma dinâmica que não se prende ao “certo” e ao "errado". O que se privilegia
nessa dinâmica é a troca de conhecimentos, na
qual todos e todos aprendem juntos. E se todas
aprendem juntos, até mesmo a professora, as
considerações sobre onde se chegaram nas
reflexões favorece o melhor entendimento do
conteúdo (GHOSH; RENNA, 2014). Além do
que, é uma técnica que pode ser aplicada em
qualquer disciplina.
Deve-se tentar que esta é apenas uma
técnica específica, que foi exemplificada aqui
apenas para que oriente outras possíveis técnicas que pode ser desenvolvida pela unidade
escolar enquanto representante da sociedade
organizada. O mais importante parece ser perceber que as metodologias ativas remetem à
reflexão crítica em direção da autonomia no
sentido de emancipação do sujeito.
Complementarmente à Peer Instruction
pode ser identificadas outras técnicas que na
sua origem nem sequer eram definidas como
metodologias ativas. Podemos citar, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas.
Não é uma técnica exclusiva da seara das metodologias ativas, mas é perceptível que ela se
fundamenta em princípios coincidentes com os
das metodologias ativas, em que se sugerem
problemas aos alunos, mas que não são problemas prontos, totalmente estruturados. São
na verdade sugestões em que o aluno deve se
aprofundar no tema, mobilizar habilidades, ajustar a sugestão de problema e formular soluções:
O engajamento do aluno em relação a
novas aprendizagens, pela compreensão,
pela escolha e pelo interesse, é condição
essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em diferentes
momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional
futuro (BERBEL, 2011, p. 29).

Outrossim, concorre na mesma direção a
proposta de aprendizagem baseada em projetos, em que as aprendizagem devem ser efetivadas de forma multifacetada e transdisciplinar,
operando na chave da interseccionalidade. É
também uma proposta de resolução de problemas, o que se manifesta comumente na resolução de projetos, com a característica de buscar
o diálogo com as experiências vivenciadas dos
alunos.
Como havíamos falado anteriormente, a
contemporaneidade propõe uma dinamicidade
muito fluida. Não é o caso de argumentar aqui
nesse texto a favor ou contra essa liquidez da
contemporaneidade; o que importa nesse momento é a identificação dessa demanda. Então,
buscando atender essa demanda de dinamicidade absolutamente tributária das novas tecnologias da informação e comunicação, tem-se a
proposta just-in-time, em que combinasse alta
velocidade de comunicação por meio de tecnologias digitais e internet com as necessidades de ajustes imediatos dos conteúdos para o
atendimento das demandas estritamente específicas daquela sala de aula, daquele grupo de
alunos e do determinado tema da aula. E que
efetiva tal movimento são os alunos (NOVAK et
al., 1999).
Existem ainda outras técnicas bastante
populares, como a aprendizagem baseada em
times, fundamentada no conteúdo e no processo a partir de conteúdos da disciplina e tomadas de decisões dos times de alunos; o método
de caso Mayer, em que se propõem perguntas
bastante abertas e em correlação com a realidade; ou ainda, a simulação, incitando à interação
por meio de demonstrações do conteúdo que
foi comunicado anteriormente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que se avalia ser importante das reflexões aqui manifestadas é ressaltar, primeiramente, que o processo de alfabetização revela-se uma etapa da escolarização fundamental
na garantia do adequado desenvolvimento da criança; e mais que isso, não se limitando à
escolarização, mas considerando a fase do desenvolvimento das crianças enquanto momento
privilegiado na formação do sujeito, o que remete, por conseguinte, a certa exigência social
na atenção deste momento.
Isso porque, é nesta fase que se manifesta o maior impulso por conhecimento, uma vez
da novidade para criança. Paralelamente, é o momento do desenvolvimento humano de maior
plasticidade das capacidades cognitivas, emocionais e psicológicas, que por si só, justifica a
importância desse momento.
Sendo assim, a referência às metodologias ativas de aprendizagens, as quais propalam princípios da autonomia, cooperação e colaboração, o que pode ser entendido como
princípios próprios da Educação na condição de Instituição Social que advoga pela reflexão
crítica e pensamento livre, tornando-se muito evidente, como se tentou demonstrar aqui, as
contribuições dessas teorias para a formação do sujeito.
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EDUCAÇÃO INFANTIL E CURRÍCULO
RESUMO: Inúmeros estudos vêm mostrando o quanto a organização dos espaços influência nas
práticas pedagógicas e nas relações que as crianças e os adultos estabelecem na instituição.
Assim, este trabalho apresenta uma pesquisa que tem por objetivo traçar e possibilitar o pensar
sobre a organização dos espaços na escola da infância, de modo a compreender como essa
organização pode ser transformada e inventada a partir das relações e das ações das crianças
e dos adultos. A presente pesquisa de cunho bibliográfico discutirá as múltiplas possibilidades
de descoberta, apropriação, transformação e produção de conhecimento pelas crianças em uma
Instituição
de Educação Infantil, trazendo elementos que possam subsidiar a construção de um currículo,
no processo de elaboração da Proposta Pedagógica. A Instituição de Educação Infantil deve
possibilitar às crianças a vivência de alguns direitos, tais como o de ver atendidas as suas
necessidades básicas de sono, alimentação, higiene, saúde, proteção, bem como a garantia
do direito de desenvolver as múltiplas linguagens, de brincar, de ter contato com a natureza,
de se movimentar, de ter acesso aos saberes, práticas, produções culturais e ao conhecimento
sistematizado.

Palavras-chave: Didática; Interdisciplinaridade; Prática Docente.
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INTRODUÇÃO

A

Educação e a Escola sempre estiveram presentes na vida dos seres humanos.
Ao longo da história da humanidade sempre houve processo de educação, ou
seja, as pessoas necessitavam ensinar: dos mais velhos aos mais jovens toda
sua experiência acumulada, desde os grupos sociais que se sentavam à noite para observar
as estrelas, para contar histórias essa cultura foi sendo passada.
No trabalho, como se cozinha, como se planta, como se caça. Todas essas informações
que fazem parte da cultura que são um bem com a todos foram se constituindo e foram sendo
transmitidas.
Alguns séculos atrás as pessoas começaram a considerar que só essa educação informal não era suficiente para preparar as crianças e com isso se inicia o processo de se constituir escolas. Primeiro, escolas isoladas, escolas só para alguns e, principalmente, depois da
Revolução Francesa temos a ideia da construção da Educação Pública, ou seja, a educação
para todos se constituindo, portanto, como um direito subjetivo de cada ser humano. Todos
nós temos o direito ao acesso à educação.
A Escola faz essa transformação da Educação como um processo social para a educação como um processo institucional organizado pensado pela sociedade no sentido de deixar
claro o que é importante para nossas crianças e nossos jovens.
É pela experimentação que aprendemos, provar, sentir, vivenciar, ouvir, participar são
apenas algumas ações que contribuem para o desenvolvimento infantil. A Educação Infantil
atualmente cumpre esse papel de ser o lugar onde as crianças vão se constituindo como
sujeitos sociais numa cultura determinada.
A Escola é muito importante porque a família tem um modo de pensar, um modo de
viver, um modo de se alimentar que é muito específico de uma determinada família.
Quando as crianças são introduzidas na Escola de Educação Infantil se inicia um processo em que as crianças descobrem que existem muitos outros modos de se alimentar, existem
muitas frutas que talvez na sua família não tem acesso por diferentes, existem crianças que
são diferentes na cor, no cabelo, na cor dos olhos, ou seja, a escola é o lugar em que se
aprende a pluralidade da sociedade por meio do diverso.
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CORPO E CONHECIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo Miranda (2008), as experiências motoras vão sendo concretizadas por
meio do aprendizado que embora seja feito
de forma coletiva, a apropriação do conhecimento vai se dando na singularidade humana
nas brincadeiras, nos espaços explorados e
que se dá o aprimoramento motor do desenvolvimento infantil e da aquisição do conhecimento que neste estágio prima pela experiência que vai sendo vivenciada pelas crianças
no espaço educativo.
Se pensarmos bem iremos perceber
que é no corpo que reside o espaço da singularidade, o espaço da subjetividade das
crianças e daí a necessidade da reflexão sobre essa temática na Educação Infantil sem
criar a ausência do corpo no processo de
aprendizagem.
A troca que acontece na vida do bebê
é um momento privilegiado em que acontece
a conversa, o diálogo, é o momento em que
se ajuda o bebê a compreender o que está
acontecendo e como as coisas acontecem e,
ainda, o que ele acabou de fazer e partir daí
pensarmos como se dá a troca, a higienização ou brincar de bola, brincar no pátio, esse
é um outro momento.
É possível o entendimento como um
simples despertar ou explosão de energia
em um dia de calor para ir para fora correr
um pouco ou se pode ainda entender como
como um outro momento onde as crianças
estão entendendo sobre como ela funciona,
sobre seu corpo, como que consegue fazer,
sobre os limites do seu próprio corpo, sobre
os limites do espaço e do corpo dela, o que
acontece quando a criança encontra uma
rampa ou um escorregador e qual o momento de descer.

Existem uma série de questões que na
relação do corpo das crianças no espaço,
no tempo, no encontro com outras crianças
e adultos engendram para se realizar uma
reflexão. É interessante colocar nesse diálogo
uma perspectiva de que não há como isolar
o corpo de um debate ou de algum momento
da vida, isso significa dizer que não há ausência de corpo.
O corpo humano é fonte de compreensão do mundo, ou seja, é o corpo que entende, que compreende o mundo. É o corpo
que aprende, que descobre o pesado, que
descobre o leve, é o corpo que está entendendo a materialidade humana, o áspero, o
que não é áspero, ou liso, o macio, é o corpo
que entende o toque. Para Moreira (1995), o
corpo comunica no espaço e no movimento
que se concretiza o aprendizado.
Se o corpo tem capacidade de se comunicar tanto e tão bem, como os professores
envolvidos com as atividades corporais
dão conta desse fato? Eles veem e percebem a fala do corpo? Os diálogos corporais existem, ou a criança é monólogo? O
corpo tem vida? Tem significado? Transmite sensações e sentimentos identificáveis
pelo professor? (MOREIRA, 1995, p. 86).

Ao tocar o corpo não há um só toque,
tocar uma criança tem uma informação de
como pode se dar as relações entre os sujeitos. Por exemplo, quando os bebês estão
brincando no chão e se sente um cheirinho
muito peculiar do berçário e se percebe que
alguma coisa aconteceu se inicia uma procura de fralda em fralda onde se encontra a
novidade, ou seja, é necessário identificar o
cheiro indesejado em um sujeito que sente,
deseja, e que é preciso prestar mais atenção
quando se toca neste sujeito. Isso significa
chegar no bebê e dizer, fulano posso ver se
está tudo bem contigo?
Depois da percepção detectada dizer,
vamos lá tocar? É uma outra relação que se
estabelece. Essa relação não passa despercebida pelo bebê ou por qualquer sujeito.
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Tocar no outro, dialogar corporalmente
com o outro tem jeito e esse jeito não é invadindo, esse jeito é pedindo permissão, é compreendendo pelo olhar, se disponibilizando ao
outro para que alguma coisa possa acontecer
e o sujeito possa participar.
O professor/educador precisa considerar essas questões em sua prática pedagógica com o lúdico como eixo norteador do
aprendizado que a criança vai fazendo e que
se torna um desafio constante nas superação
dos obstáculos e na aquisição do conhecimento concreto por meio da experienciação
Não é à toa que um dos direitos que
a Base Nacional Comum Curricular propõe
é o direito da participação do cotidiano, do
cuidado pessoal, ou seja, como é possível
fazer parte de uma situação que é cotidiano
em uma troca, em uma alimentação, como é
possível participar disso?
O corpo é um espaço de subjetivação,
é um espaço de singularidades, um espaço
de autocuidado e de cuidado do outro e o
corpo como uma manifestação pública, como
algo que se torna para o outro o que se sente
em que o corpo se manifesta e dialoga de outra forma em diferentes posturas e posições
com determinados comportamentos e posturas próprias do contexto em que se encontra.
O corpo é linguagem, o corpo fala e
conta para o outro os sentimentos, as emoções, os desejos, por exemplo quando estamos diante de uma criança que está entre o
pular e o não pular, e pular a primeira vez, que
se tem o desejo de pular, mas que tem alguma coisa no mistério do pilar que ainda não
autoriza que a criança se jogue como alguém
que já conhece esse pulo, esse pular. Esse
duelo entre pular e enfrentar o desafio ou não.
O corpo é uma manifestação, o corpo fala. O corpo fala da nossa cultura, dos
nossos gestos. Poderia se pensar em que
momento o corpo fala? Será que o corpo se
manifesta no momento em que o adulto diz,
agora vamos brincar fazer a brincadeira tal, o

jogo dos sentimentos ou o corpo se manifesta
cotidianamente.
Podemos pensar isso em outra dimensão em que as crianças se encontram embaixo de uma mesa para contar segredos. O
que está em questão nesse momento para
as crianças? Esse tipo de pensamento ganha
espaço nas nossas conversas, nas nossas
reflexões, nas nossas formações sobre a Educação Infantil? Para Moreira (1995):
A criança é movimento em tudo o que
faz, pensa e sente. O seu corpo presente
é ativo em todas as situações e em todos
os momentos. Ele, o corpo, dialoga o tempo todo com todos que o cercam. Desde
uma brincadeira como pega-pega, até as
formações em roda ou em colunas, posso
notar que o corpo, por meio dos movimentos, denota sentimentos e emoções
(MOREIRA, 1995, p. 85).

Não existe ausência corporal, isto é, o
corpo é presença o tempo todo. Se é o tempo
todo presença temos questões importantes
a fazer: por que colocar os bebês em tanto
estado de espera. Espera que eu vou te oferecer, espera que eu vou fazer isso, espera que
nós vamos para lá, espera que vamos para
outro lugar. Por quê? O que acontece quando
se faz isso?
Será que o que tem valor é realizar um
circuito motor duas vezes por semana para
uma criança pular, para uma criança deslizar,
para uma criança pular em um pé só?
Ou o que tem valor é a criança ter um
espaço, um contexto, temporalidade, parcialidade, materialidade que possibilite a criança
esse desejar pular, este desejar deslizar, esse
desejar pular em um pé só para se deslocar
para entender as tantas possibilidades que se
tem de se deslocar em um espaço.
Segundo Nanni (1998), a Educação Infantil tem como finalidade primordial o desenvolvimento global da criança que se desdobra
em experiências de movimento que facilitam o
desenvolvimento infantil que irá acompanhar
a criança durante toda sua vida.
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O corpo é espaço de vida e comunicação do ser humano com um complexo de
emoções e ações de um ser que vive e pulsa vitalidade que precisa ser considerado em
sua totalidade
Para Freire (2005):
Corpo e mente devem ser entendidos
como um dos componentes que integram
um único organismo. Ambos devem ter
assento na escola, não um (a mente)
para aprender e o outro (o corpo) para
transportar. É necessário, a cada início de
ano, que o corpo da criança também seja
matriculado na escola, e não seja considerado por algumas pessoas como um
‘estorvo’, que quanto mais quieto estiver,
menos atrapalhar a aprendizagem (FREIRE, 2005, p. 11).

Existe uma ideia herdada de outros lugares de que agora é o momento de usar o
corpo porque se pensou objetivamente que
se estaria experimentando o corpo e, cotidianamente o corpo está lá o tempo inteiro e não
se compreende como o espaço potente de
experiência corporal.
O que significa dançar com crianças
bem pequenas? Dançar é um conhecimento
compartimentado em que semanalmente um
professor especialista de dança entra para
dizer “vamos aprender o passo tal”, “vamos
aprender a fazer pliés, semipliês”, etc., ou
dançar é aquela experiência em que a criança começa a tentar experimentar ao ouvir um
barulhinho em que faz junto e experimenta
assim e quanto um bebê olha para o outro e
diz então vamos dançar juntos né.
É essa dança que convoca o sujeito a
querer entender o seu corpo e que na Educação Infantil tem muito mais valor do que
aprender a fazer um pliê. Aprender a fazer
um plié é circunscrever o corpo num espaço
e numa forma tão limitada, tão empobrecida
que não faz sentido nenhum, não tem diálogo
com a potência infantil que vai fazer pliê de
milhões de formas e que vai entender como
se agacha, como está o corpo nisso de mi-

lhões de formas que depois que entendeu
essas tantas linguagens e estas tantas formas
de se expressar tem muito mais sentido ou
há um espaço maior de atribuição de sentido
aprender pliê.
Segundo a LDBEN Nº 9.394, a Educação Infantil se constitui na experiência primeira
da Educação Básica na vida da criança que
prima pelo desenvolvimento integral da criança
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social sendo complementado pela família
e pela comunidade (BRASIL, 1996).
Na experiência infantil, na experiência
das crianças que tem muito a ver com essa
experiência do começo não faz sentido alguma
essa especialização do conhecimento, seja na
dança, seja na matemática, seja na ciência,
seja na linguagem oral e escrita.
Agora, assim como na vida é o momento
de fazer uma transição ou de transladar conhecimento e quando se está lá para descobrir
como o corpo faz que também se faz som
porque quando produzo um som há uma variedade, uma variação, então, não é só experimentar o corpo como gesto, mas experimentar
o corpo como uma fonte de produção sonora e
dependendo de quem assiste uma experiência
cênica, teatral, de uma performance.
É um espaço muito mais complexo do
que aquele que na tradição escolar que foi
inventada tentou organizar em gavetas, em limites muito mais do ponto de vista adulto e
artificial do que aquele que as crianças estão
tentando pensar, construir sentido para a experiência que fazem em nível pessoal ou coletivo.
Segundo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2016), na Educação
Infantil seria interessante pensar na reformulação do Currículo do Professor para as questões relacionadas ao Corpo em Movimento
para preparar esse profissional para esse
campo da experiência para sair da sua zona
de conforto e interagir com as crianças nas
práticas pedagógicas na sala de aula.
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Qual é o lugar do professor na Educação Infantil? O professor tem um papel
fundamental na observação da criança, no
acompanhamento do processo da criança
que é singular, no registro do processo de
aprendizado da própria criança para aquisição de variáveis para compor a avaliação do
processo de ensino-aprendizagem dos alunos
que determinam o percurso realizado pelas
crianças ao longo do seu processo de aquisição de conhecimento.
O professor precisa seduzir esteticamente as crianças para experimentar, explorar, conhecer, aprender, conviver, participar,
conhecer e se expressar.
Nessa organização, nesse planejamento intencional do professor que difere o
profissional de qualquer outro sujeito que poderia estar na sala de aula se constitui no
fortalecimento de experiências das crianças
organizando um contexto que convide as
crianças a fazer algo, isso passa pela escolha de recursos materiais, pela organização
do espaço, isso vai passar pela gestão de
um determinado tempo, garantir que tenha
um tempo para que alguma coisa aconteça
na organização do grupo que é um tema que
precisa ser desenvolvido na Educação Infantil
(BRASIL, 2016).
Segundo Kishimoto (1996), a integração entre o corpo, o movimento, o espaço e
os brinquedos juntamente com as brincadeiras que proporcionam o movimento e ação
corporal são fundamentais no processo de
educação da criança que está em fase do seu
desenvolvimento físico, emocional, psicológico, psicomotor e cognitivo.
Existe a intenção do professor que precisa ser levada em conta na Educação Infantil
que não é o acaso, existe um sujeito que estudou e está pensando em como propor uma
coisa inovadora que não seja reprodutora
que seja algo que surpreenda as crianças no
sentido de se sentir seduzida pela novidade
do aprendizado que acontece na experiência
concreta na Educação Infantil.

E a formação do professor? Há que se
pensar no professor que está no dia-a-dia
pensando modos de construção do conhecimento, de compartilhamento de vida, como
se dá isso na prática? Como se resolve essa
questão de conhecimento que é específico da
Educação Infantil?
Ter o direito de brincar com uma criança
é um problema muito complicado na Educação Infantil? A atividade na Educação Infantil
precisa ser revista e ser repensada, estar em
atividade para aprender a complexidade de
ser desafiado em situações problemas em
um espaço coletivo. A Base Nacional Comum
Curricular – BNCC convoca o educador para
rever as atividades cotidianas e a força que
tem para a vida das crianças que compõem
o cotidiano escolar na Educação Infantil com
espaço para a produção de sentidos a partir
de suas experiências em atividades lúdicas,
colaborativas, cooperativas, jogos que desafiam as crianças com suas próprias regras
(BRASIL, 2016).
Para Sutton-Smith (2017), a atividade
deve se constituir em um movimento de colocar a criança em atividade valorizando as
características que lhe definem como ser humano: inteligência, criatividade, simbolismo,
emoção e imaginação são alguns atributos
que colocam em movimento o desenvolvimento cognitivo, intelectual e global da criança.
Portanto, é necessário criar espaço com
atividades e situações em que os saberes das
crianças sejam uma forma de organizar e entender o mundo. Muitas vezes a criança assiste o professor em atividade (BRASIL, 2016).
Nada é banal na força das práticas cotidianas. Não existe uma produção cotidiana
que não tenha um espaço de produção de
sentido para as crianças e isso indica que não
há necessidade de fazer ou realizar um circuito motor para determinadas atividades, como
por exemplo, subir ou descer um degrau.
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É possível olhar para o degrau que
está presente cotidianamente na vida dessas
crianças e entender o tempo e a força está
em acolher e compreender o desafio de descer ou subir o degrau e pensar a criação, a
fruição, a repetição na Educação Infantil.
Para Mattos & Neira (2008), os professores em sua regência em sala de aula devem priorizar não somente o intelecto, mas a
motricidade buscando desenvolver as potencialidades da criança como um ser global,
único, singular e inteiro em todos os seus aspectos.
Segundo Vecchi & Staccioli (2013), a
partir da década de 1980 se insere na prática
pedagógica a obra de Arte propondo sua releitura pelas crianças com um convite diferenciado que é que o professor compreenda qual
é o objeto, qual é a materialidade do artista,
por exemplo, um ceramista, ele só trabalha
com o barro ou tem utensílios?
Ele utiliza materiais para modelar, dar
forma aos desenhos. Mais do que a obra do
artista é o professor entender a materialidade
do artista porque entendendo essa materialidade cria contextos com intimidade com a
própria materialidade, daí resulta a continuidade da experiência das crianças com o barro,
por exemplo.
Como se dá o deslocamento das crianças nos espaços que compõem o ambiente
escolar? Há muitas aprendizagens que ocorrem entre a saída da sala de aula e o pátio
para o intervalo para as brincadeiras, para os
momentos de convívio. O deslocamento entre
a sala de aula para o pátio e do pátio para a
sala de aula em si já é uma atividade motora.

Se construiu uma noção de docência
que negou a possibilidade de se deslocar até
o pátio como uma grande oportunidade para
as experiências das crianças. Protagonismo é
o docente compreender que o deslocamento
é um direito que a criança tem de parar e
olhar o entorno é uma experiência protagonizada por quem tem o direito de ter uma
Escola legal que respeita o tempo do aluno.
A hora da experiência motora é um momento privilegiado de olhar o sujeito em sua
totalidade. Não existe agora é social, agora é
cognitivo, agora é corpo. Quando é que tem
ausência de corpo, de cognição, de sociabilidade, de emoção?
É urgente olhar a criança na sua inteireza, percebendo isso será possível entender que a experiência de deslocamento tem
a mesma força corporal como a de brincar
no pátio.
Corsaro (2009) desenvolveu uma abordagem interpretativa da socialização infantil
que a considera mais um processo reprodutivo do que linear, portanto, mais participativo
do que passivo. Trata-se da reprodução interpretativa da cultura na qual:
O termo interpretativo captura os aspectos inovadores da participação das crianças na sociedade, indicando o fato de que
as crianças criam e participam de suas
culturas de pares singulares por meio da
apropriação de informações do mundo
adulto de forma a atender aos seus interesses próprios enquanto crianças. O termo reprodução significa que as crianças
não apenas internalizam a cultura, mas
contribuem ativamente para a produção
e a mudança social (CORSARO, 2009,
p. 31).

As crianças são consideradas partícipes
ativos de uma rede social constituída desde
a mais tenra idade e, com o desenvolvimento
da comunicação e da linguagem constroem
suas relações sociais.
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Esse tipo de experiência é possível com
as crianças fazendo suas descobertas, questionando do seu jeito como as coisas vão se
dando e compreendendo que é necessário interagir e nessa interação que o conhecimento
vai sendo processado, experimentado, experienciado e isso só é possível na Escola na
Educação Infantil.
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998),
afirma que as crianças são sujeitos que possuem suas particularidades capazes de demonstrarem múltiplas habilidades e competências.
Durante o seu processo de ensino-aprendizagem que ocorre no âmbito escolar
e se estende às suas famílias. Atualmente nós
discutirmos que a Escola de Educação Infantil
e que as Unidades Pedagógicas cumprem
três funções:
Função Social – Significa que a Escola
precisa acolher as crianças. A Escola se torna
muito importante nas sociedades ocidentais
no momento em que as mulheres deixam o
trabalho doméstico e vão para o trabalho realizado em outro lugar. Até então, enquanto
as mulheres estavam em casa, as crianças
permaneciam com as mães, as avós e as
tias dentro da família. Na medida em que as
mulheres saíram dos lares para o trabalho, a
Educação Infantil se faz muito necessária e se
constitui com características próprias. É dever
do Estado por meio da Escola proporcionar
um espaço para a criança aprender, brincar,
socializar.
Função Política - A Escola de Educação
Infantil, os CEI 's, as EMEIs cumprem uma
função social de extrema importância na sociedade marcada pela desigualdade entre as
famílias e entre as pessoas. As crianças ao
ingressar na Escola constituem oportunidades de aprendizagem, de desenvolvimento,
de socialização que são diferenciadas. A ideia
de que há uma função política está no fato de
estabelecer um determinado patamar único
para todas as crianças a partir dos seus sete

anos para que cheguem na Escola do Ensino
Fundamental com certo repertório de conhecimento necessário para a segunda etapa da
sua educação.
Função Pedagógica - A Escola de Educação Infantil tem a função de complementar
a Educação Familiar. Complementar, ampliar,
diferenciar, sustentar a educação da família.
Portanto, todos esses verbos são possíveis
dentro da Escola. A família, por exemplo, gostar muito de um tipo de música mais relacionada a cultura local, bem, a escola vai mostrar que além daquela música da cultura local
há todo um repertório musical criado pela
humanidade em diferentes nações, em diferentes tempos em que as crianças podem se
reconhecer e vir a gostar e escutar e, ainda,
constituir um diálogo com esse repertório que
nem sempre está acessível dentro da família.
A ideia da pedagogia própria para as crianças participativa, diferenciada, se constitui em
uma função muito importante na Escola.
Com a promulgação da Lei Nº 12.796
de 2013 que, dentre outras proposições, insere a Educação Infantil na definição de uma
Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica, essa questão se intensifica
com a ampliação de debates e discussões
no interior da área. Segundo essa lei, o artigo
26 da Lei de Diretrizes e Bases passou a ter
a seguinte redação:
Os currículos da Educação Infantil, ensino
fundamental e ensino médio, devem ter
uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino
e estabelecimento escolar por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e dos educandos
(BRASIL, 2013).

A proposição de uma Base Nacional
Comum Curricular para creches e pré-escolas
fundamenta-se, também, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,
publicadas inicialmente em 1999 e revistas e
ampliadas em 2009.
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O documento, de caráter mandatório,
afirma que o currículo da Educação Infantil
emerge a partir da “articulação dos saberes e
das experiências das crianças com o conjunto de conhecimentos já sistematizados pela
humanidade, ou seja, os patrimônios cultural,
artístico, ambiental, científico e tecnológico”
(BRASIL, 2009, p. 6).
No entanto, a Escola não fica isolada do
seu contexto. As Unidades Pedagógicas não
estão isoladas, estão dentro de um contexto,
dentro de uma cidade, de um estado, de um
país, de um território. Cada vez mais se percebe o quanto o território em torno da Escola é
importante na constituição de sua Identidade.
Santos (1994, 2001a), alerta que é
importante ao pensar o território pensar em
duas especificidades de territórios, ou seja,
de um lado temos um território contido com
a vizinhança da Escola que incide de maneira
contundente no interior da Escola pela presença dos alunos, da família e pela própria
experiência que a criança traz.
A ideia do território é muito importante
quando se pensa na educação das nossas
crianças tanto no sentido do que a Escola tem
que observar dessa expe- riência das crianças e seus territórios, da experiência das famílias, da experiência do próprio território, as
suas características, as suas festas, as suas
problemáticas, assim como no sentido inverso, como a escola para seus
As experiências das famílias, do próprio
território com suas características, suas festas, suas problemáticas e também, o que a
Escola pode trazer e aportar para o território
como intervenção para o território.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como
aporte teórico o pensamento e os resultados
de pesquisas de autores consagrados que
refletem sobre a temática acerca do currículo
com a intenção de articular as experiências e
os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, científico e tecnológico da sociedade
por meio de práticas planejadas e permanentemente avaliadas que estruturam o cotidiano
das instituições de Educação Infantil que são
de extrema importância para o desenvolvimento infantil.
A presente pesquisa partir dos aportes
teóricos os estudos de Miranda (2008), Moreira (1995), Freire (2005), Freire & Macedo
(1990), Mattos & Neira (2000), Santos (1994,
2001a)e outros que abordaram a temática objeto de nossa análise em discussão no presente artigo.
Temos o embasamento teórico de vários Documentos que compõem a Legislação
Educacional que irá nos ajudar a pensar como
nos relacionarmos com o conhecimento escolar e qual a função política que assumimos
ao transmitir esse conhecimento por meio da
experiência concreta que fazem e aprendem
ao mesmo tempo.
A Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade (Art. 29 Lei
9394/96).

É da relação de troca do que está dentro da escola, influenciando o território e aquilo que o território vertical e horizontal traz para
dentro da escola que o Corpo Docente precisará constituir uma proposta político pedagógica para a Escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No que concerne à organização e ao planejamento curricular, para que as práticas
pedagógicas tenham como eixo central as especificidades que envolvem os processos de
constituição das crianças como seres humanos e de cons- trução do conhecimento de e para
meninos e meninas, faz-se necessário um exercício de singularização da experiência das
crianças e da infância na atualidade.
Falar de um currículo a partir das experiências de meninos e meninas pressupõe considerar a tensão entre o normativo que é próprio da educação e o contingencial de que tem
lugar a infância.
A organização de um currículo por campos de experiência demanda a compreensão
da heterogeneidade que orienta as condutas de adultos e crianças no ambiente da Educação
Infantil que engloba, desde a regulação institucional e o conjunto das legislações mais amplas
que constituem o ordenamento jurídico, até as relações com os pares e as vivências, por parte
das crianças, em outros momentos e espaços sociais.
O Currículo na Educação Infantil precisa estar atento às diversidades e às singularidades
das crianças pequenas. Podemos perceber que há uma preocu- pação política e ética com o
bem-estar dessas crianças, uma vez que as próprias Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil – DCNEI possibilitam uma abertura flexível para a construção das propostas
pedagógicas nas instituições de Educação Infantil, enfatizando que essas devem se constituir
com a participação de todos os atores, professores, pais, crianças e comunidade.
Pensar o Currículo na Educação Infantil pressupõe a superação da ideia assistencialista
a partir da promulgação da Constituição de 1988 e com a Base Nacional Comum Curricular –
BNCC temos a valorização da criança como um ser histórico que precisa ter os seus direitos
assegurados para que o seu desenvolvimento possa ocorrer de forma que a aprendizagem
seja realizada na concretude das experiências no grupo interativo com a mediação do adulto.
Finalizamos ressaltando a importância de a criança brasileira ter os espaços educativos
reservados e garantidos de forma que contemplem as necessidades e características inerentes
ao desenvolvimento global da criança e sua importância para a nossa sociedade.
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FCA IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR E DA FAMÍLIA
PARA O BOM DESEMPENHO DO EDUCANDO
RESUMO: Este trabalho traz os resultados de uma pesquisa feita sobre a importância que a família
exerce nos processos educacionais, quando esta torna-se parceira da Gestão Escolar. Relata
brevemente as transformações que há anos ocorrem na estrutura familiar e como tais mudanças
interferem na educação. Além disso, discorre o que as leis orientam sobre a participação da
família no processo educacional e que visam um envolvimento maior entre ambas as instituições.
Pretende-se deste modo, levar a uma reflexão e conscientização de educadores e família, sobre
uma gestão democrática/participativa, como um trabalho coletivo em que ambas estejam incluídas
no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando o conhecimento da importância desta união.
Para tanto discute-se a questão dos aspectos dificultadores enfrentados pela equipe pedagógica
no que tange a aprendizagem do educando. Assim, é necessário que a gestão escolar promova
atividades pedagógicas que envolvam as famílias e apropriem-se de práticas eficazes para que
esta parceria alcance o desenvolvimento crítico e cognitivo do aluno.

Palavras-chave: Gestão; Aprendizagem; Interação Familiar; Educação; Parceria.
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INTRODUÇÃO

A

presente pesquisa parte do pressuposto de que as interações familiares refletem
tanto no êxito quanto no fracasso do discente, assim o tema a ser abordado é
“Gestão escolar e família: A importância desta relação para o êxito do educando”
tendo como finalidade sugerir ações entre a gestão e a família, afim de proporcionar um ensino
de qualidade no qual o foco é a aprendizagem significativa dos educandos, evidenciando que
o desenvolvimento esperado da criança parte inicialmente do seio da família e estende-se a
vida escolar, não sendo responsabilidade exclusiva apenas de uma dessas partes mas sim
de ambas: família e escola.
Atualmente tem se discutido muito a questão dos aspectos dificultadores enfrentados
pela equipe pedagógica no que tange a aprendizagem do educando. Um ponto que tem sido
levantado neste sentido é a ausência da família na vida escolar do aluno. Conscientizar uma
gestão democrática-participativa em um trabalho coletivo, incluindo-a no processo de ensino
aprendizagem, proporciona aos educadores e a família o conhecimento da importância desta
relação, sendo este o objetivo principal deste trabalho.
Assim, é necessário que a gestão escolar promova ações pedagógicas que envolvam as
famílias. A pesquisa bibliográfica qualitativa descritiva contribuirá para o desenvolvimento dos
capítulos mencionados a seguir: “Conceito De Gestão escolar e Família” onde caracterizamos
teoricamente os aspectos abordados, “Educação, Dever do estado e da Família”, o qual relata
as legislações vigentes no que tange a educação e o papel de cada um perante a educação
e “O Papel da gestão escolar na integração da família à escola”, abordando ideias da função
que possui a gestão escolar frente a essa dificuldade vivenciada em diversas escolas. Portanto, tornar a família uma parceira a mais da escola a fim de desenvolver o que é direito do
aluno: o desenvolvimento do educando, o exercício pleno da cidadania e da educação; é o
que move a construção desta pesquisa para uma contribuição social.
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CONCEITO DE GESTÃO ESCOLAR E
FAMÍLIA
Nesta seção, pretendemos abordar conceitos relacionados à gestão escolar e família
para que se possa obter uma melhor compreensão do presente trabalho. Visamos que
a base teórica para essa definição é Heloísa
Luck, (2010) autora a qual aborda questões
relevantes para uma gestão eficiente, nas
séries “Cadernos de gestão” que foi contribuição fundamental para tal concepção. Também utilizamos Libâneo (2013) com sua obra
“Organização e Gestão da Escola''. Teoria e
prática”. E no que tange a família nosso referencial foi à luz de Luis Carlos Osorio (1996).

CONCEITO DE GESTÃO ESCOLAR
A gestão escolar deve ter clara sua contribuição para a garantia de uma educação
de qualidade, fortalecendo a escola como
instituição, e auxiliando para a superação do
autoritarismo, do individualismo e das desigualdades socioeconômicas, assegurando a
construção da qualidade social inerente ao
processo educativo. Um dos grandes desafios da gestão é garantir o acesso e a permanência do aluno, com sucesso, bem como a
qualidade dos serviços prestados por ela.
Nessa perspectiva, a gestão escolar
passa a ser concebida sob o ideal de reconhecer a importância da participação de todos na organização e atuação do trabalho,
uma vez que o conceito de gestão está intimamente associado a consolidação da democratização no processo pedagógico, garantindo
efetivamente a participação dos educandos,
colaboradores, família, docentes, equipe gestora e comunidade nas decisões da escola.
Para Luck (2009) gestão escolar abrange na educação áreas a fim de realizar o
planejamento, a organização, a liderança, a
orientação, a mediação, a coordenação, o
monitoramento e avaliação das atividades
educacionais promovendo a formação significativa dos educandos:

Gestão escolar é o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, afinado com as diretrizes e políticas educacionais públicas
para implementação de seu projeto político pedagógico e compromissado com os
princípios da democracia e com os métodos que organizem e criem condições
para o ambiente educacional autônomo
(soluções próprias, no âmbito de suas
competências) de participação e compartilhamento (tomada de decisões conjunta
e efetivação de resultados) e auto-controle
(acompanhamento e avaliação com retorno de informações), ( LUCK. 2009, p.24).

A gestão escolar é, portanto, a base
para toda a funcionalidade da escola, fazendo-se necessário tomadas de decisões conjuntas. Deve-se destacar o papel fundamental
do gestor na organização do trabalho escolar
que vai além do administrativo, e é por meio
dela que emerge toda a estrutura da escola, necessitando da colaboração de todos
os membros, pois a gestão deve trabalhar
mutuamente com sua equipe, assegurando
os objetivos educacionais, sendo a escola
um espaço de organização social composta
de pessoas que atuam em prol de objetivos
comuns, ou seja, relações interpessoais, portanto é inevitável esta participação para que
se atinja de fato o objetivo comum, como cita
Luck:
O conceito de gestão, portanto, parte do
pressuposto de que o êxito de organização
social depende da mobilização da ação
construtiva, conjunta de seus componentes,
pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria “todo”, orientado por uma
vontade coletiva (LUCK, v.3, 2010. p.21- 22).

Os novos paradigmas gerenciais de
gestão necessitam de funções participativas
interdependentes e integradas. Para que se
tenha qualidade na instituição escolar é imprescindível que haja uma melhoria contínua
nos processos de gestão, o que envolve a eficiência dos processos, recursos, capacitação
e motivação. Uma gestão eficiente resulta das
características de uma gestão democrática.
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Para LIBÂNEO (2013), a prática de gestão pode ser considerada dicotômica, ao mesmo tempo que pode ser entendida como uma
ação administrativa, relacionada às normas
administrativas, recursos físicos dentre outros.
Também se inclui nesta tarefa a ação pedagógica curricular (que envolve a formulação de
projeto pedagógico e atividades escolares).
Sendo assim a gestão tem atribuições
pedagógicas e administrativas próprias. PARO
(2011) também nos leva à esta reflexão definindo este papel do diretor/gestor como atribuição destas duas funções, mas claro deixando explícito que suas funções devem ser
compartilhadas para que assim se alcance a
qualidade na unidade escolar. Diante do estudo realizado, observamos que para o êxito
da organização social, o gestor deve estar
engajado sobre suas atribuições e saber delegar as tarefas na qual deve participar mutuamente, pois cabe a ele e toda equipe escolar
a realização de todos os processos, tomando
decisões que sejam pertinentes para a melhoria do processo educacional em um todo,
sabendo que a democracia está intimamente
ligada ao papel do gestor escolar:
Os processos intencionais e sistemáticos
de se chegar a uma decisão e de fazer
a decisão funcionar caracterizam a ação
que denominamos gestão. Em outras palavras, a gestão é atividade pela qual são
mobilizados meios e procedimentos para
se atingir os objetivos da organização, envolvendo basicamente os aspectos gerenciais e técnicos administrativos (LIBÂNEO,
2013. p.88).

Portanto, a gestão escolar remete-se a
um ambiente favorável que estimule os componentes à participação plena e conjunta
para que se efetivem os objetivos propostos
no tocante a uma organização eficaz, tratando-se de um trabalho conjunto, onde planejar
e executar parte de um pressuposto de gestão democrática que enfatiza a participação e
autonomia para desenvolver as competências
e habilidades com propósito de comprometimento e eficiência.

CONCEITO DE FAMÍLIA
Presente em todas as épocas da humanidade, a família se constitui como única
instituição social. Hoje inúmeras mudanças
ocorrem no panorama familiar, dentre elas podemos destacar as mudanças sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e mesmo as
práticas educativas.
Ao definirmos o conceito de família, por
vezes, partimos da conjetura da chamada Família Monogâmica, da qual trata-se da família
formada por um casal de gêneros opostos,
constituído então pelo pai, geralmente o “chefe da família”, pela mãe, por vezes “a dona da
casa” e os filhos.
Neste modelo enquadram-se também
a chamada Família Estendida que pode ser
composta por avós, tios entre outros parentes
sendo os responsáveis legais dos discentes
em questão. Recentemente o modelo de família continua se alterando, e engana-se quem
acredita que essas transformações são dos
tempos atuais, pois já houve na história a Família Consanguínea que consistia no casamento entre irmãos, Família Sindiásmica que
não necessariamente moravam juntas, entre
outras. Além das famílias citadas, é importante frisar que nos dias atuais há também
a família de segundo casamento, na qual os
filhos convivem com o novo cônjuge de um
dos pais, além de haver famílias sem pai ou
mãe, famílias chefiadas por mulheres, famílias, homossexuais, entre diversas outras:
[...] a família não é uma expressão passível de conceituação, mas tão somente de
descrições; ou seja; é possível descrever
as várias estruturas ou modalidades assumidas pela família através dos tempos,
mas não defini-la ou encontrar algum elemento comum a todas as formas com que
se apresenta este agrupamento humano.
(OSÓRIO, p.14, 1996).
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Seja qual for o modelo de família torna-se fundamental a existência do respeito, obediência, compreensão, tolerância, confiança,
cooperação e principalmente o amor, acarretando em um significativo desenvolvimento de
valores e na formação da identidade de seus
membros, o que refletirá intimamente no processo de ensino aprendizagem das crianças
tanto escolar quanto socialmente.

EDUCAÇÃO, DEVER DO ESTADO E DA
FAMÍLIA
No Brasil as leis que estabelecem o
dever da família com a educação, vem, no
decorrer da história modificando o contexto
educacional. Relataremos, portanto, neste
capítulo as leis que regem a participação da
família na educação bem como seus direitos
e deveres a fim de mencionar a sua importância no processo educacional. Em âmbito
legal há a Constituição Federal (CF,1988),
que serve como parâmetro para outras leis,
como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA,1990) e a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB, 1996), ambas
estabelecem o dever da família para com a
educação e o êxito dos discentes:
Art. 205. A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho (CF,1988).

Para que o desenvolvimento pleno do
educando seja eficaz, faz-se necessário essa
parceria para alcançar o êxito no processo
educativo. O que podemos observar é que atualmente falta aos pais uma reflexão sobre os
princípios da educação, pois insistem em tratar
a escola como um ambiente responsável por
cuidar e educar e não de ensinar, já que muitos delegam a educação apenas como dever
da escola, quando na verdade a legislação a
define como um conjunto de responsabilidade
de vários setores da sociedade civil:

Art. 1º A educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações
da sociedade civil e nas manifestações
culturais (LDB, 1996).

A inevitabilidade desse trabalho conjunto, entre a escola e a família, emerge para
um resultado eficiente no processo educativo, atingindo significativamente os discentes
e motivando-os neste aspecto, assim como
orientam as legislações vigentes que deixam
explícito sua participação, convidando-os a
vivenciarem e interagirem com a vida acadêmica do educando, sendo indispensável
ressaltar que legislação e sociedade transformam-se frequentemente, exigindo atualização e atenção dos profissionais da gestão
escolar:
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
(LUCK, v.3, p.86, 2010).

Cada vez mais se afirma a participação da comunidade especialmente dos pais,
no ambiente escolar. Nesta citação de Luck,
podemos observar que essa participação é
primordial, sendo que é no seio da família que
se concretizam os primeiros conhecimentos,
e consequentemente a escola é uma extensão dessa construção:
A exigência da participação dos pais na
organização e gestão da escola corresponde a novas formas de relações entre
escola, sociedade e trabalho, que repercutem na escola nas práticas de descentralização, autonomia, corresponsabilização, interculturalismo. De fato, a escola
não pode ser mais uma instituição isolada
em si mesma, separada da realidade circundante, mas integrada numa comunidade que interage com a vida social mais
ampla (LIBÂNEO, 2013. p.97).
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Sendo assim, visa-se tornar a família
uma parceira a mais da escola a fim de desenvolver o que lhes é de direito: o exercício
pleno da cidadania e da educação, de modo
em que ambos os lados participem de uma
maneira significativa na aprendizagem do aluno, assumindo cada um sua devida função
e não mais deixando a responsabilidade de
educar somente para a escola, beneficiando
positivamente e contribuindo para o êxito do
educando.

O PAPEL DA GESTÃO ESCOLAR NA
INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA À ESCOLA
A falta de participação da família no
ambiente escolar e a dificuldade encontrada
pela Gestão Escolar em aproximá-los no processo de aprendizagem dos educandos é um
trabalho que abrange um conjunto de ações,
dispostas e embasadas em opções políticas,
que visam as condições e os meios utilizados
para garantir o bom funcionamento da instituição escolar, de modo que se atinjam as metas
e objetivos esperados. Instigar a participação
da família no cotidiano escolar é, sem dúvida,
um privilégio para ambas as instituições. Não
se pode negar que os protagonistas mais favorecidos desta relação são os educandos, e
claro o processo ensino-aprendizagem,
A função da família consiste na ajuda e
no suporte que proporcionam às crianças
para virem a ser pessoas emocionalmente
equilibradas, capazes de estabelecer vínculos afetivos satisfatórios e respeitosos
com os outros e com a própria identidade.
Essa função remete, de uma maneira clara, ao estabelecimento, entre os próprios
membros da família, de algumas relações
baseadas no respeito mútuo e no afeto
[...] (SALVADOR, 1999, p. 159).

No processo educacional a família é a
instituição primordial no quesito educação,
pois é nela onde surgem os primeiros sinais
de aprendizagem do ato de aprender e da
ação educativa onde a criança vivencia os
afetos e cuidados que logo depois serão ampliados socialmente.

A presença do adulto dá para a criança
segurança física e emocional que a levam a
explorar mais o ambiente. A interação humana envolve também a afetividade, a emoção
como elemento básico, sendo por meio da
interação com os indivíduos mais experientes
do seu meio social que a criança constrói
suas funções mentais superiores (WALLON,
2008).
Neste contexto, a relação entre gestão
escolar e família vem auxiliar e aliar-se continuamente na educação iniciada no ambiente familiar, de modo que juntas resultam na
certeza de uma prática educativa bem sucedida e que de fato venha fomentar o ensino,
objetivando resultados positivos na formação
de cidadãos críticos reflexivos e capazes de
atuarem ativamente na sociedade.
Entretanto esta relação não tem sido
uma tarefa fácil, uma vez que a escola não
abre espaço para despertar a participação
ativa da família a não ser quando convocados
a tratarem de assuntos relacionados ao comportamento de seus filhos/alunos, limitando-os a aceitarem críticas sem nenhuma solução
plausível. Por isso na maioria das vezes pais
que deveriam estar presentes e em conjunto
à escola e chegarem a uma alternativa de
melhoria acabam não comparecendo, pois já
imaginam que receberão o mesmo discurso
repreensivo de sempre.
Em contrapartida, a gestão escolar
teme a participação ativa da família por receio
de perderem a autoridade sobre procedimentos escolares rotineiros já impostos. PARO
(2001) relata que se as instituições de ensino
informassem os pais e responsáveis sobre a
proposta pedagógica, isto refletiria em pleno
significado de exercício de gestão democrática, pois assim efetivaria a participação dos
responsáveis no tocante ao desenvolvimento
do aluno. Segundo LUCK (2010), a relação
referenciada vai além de uma determinação
legal.
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Conforme mencionado anteriormente,
a participação destes no processo de gestão democrática nas escolas é um importante mecanismo legal que visa superar as dificuldades que ambas as partes enfrentam na
educação de seus filhos/alunos.
A autora destaca que as escolas atualmente reconhecem que educar crianças, adolescentes e jovens é uma tarefa complexa e
que o trabalho realizado junto à família pode
ser bem sucedido, desde que os fracassos
nesta tarefa não sejam transferidos ou responsabilizados de uma parte para a outra, mas
sim enfrentados coletivamente. No entanto,
cabe à gestão designar funções e atuar em
trabalhos coletivos:
Aos responsáveis pela gestão escolar
compete, portanto, promover a criação e
a sustentação de um ambiente propício
à participação plena no processo social
escolar de seus profissionais, bem como
de alunos e de seus pais, uma vez que
se entende que é por essa participação
que os mesmos desenvolvem consciência social crítica e sentido de cidadania,
condições necessárias para que a gestão
escolar democrática e prática escolar sejam efetivas na promoção da formação
de seus alunos (LUCK, v.3, p.78, 2010).

Para o desempenho de um trabalho
com excelência é necessário que a gestão
escolar promova um clima de confiança e
reciprocidade entre os envolvidos, ou seja,
atuando como formadora de uma equipe engajada e comprometida com o sucesso dos
educandos.

É preciso que uma parte escute a outra,
a fim de identificar estratégias que facilitem a
participação dos responsáveis na solução de
problemas, tendo em vista que esse contato
permite conhecer a rotina da família, logo da
comunidade escolar, para auxiliá-lo a exercer
efetivamente sua parceria com a escola. Em
contrapartida, cabe a família estar disposta
a participar da vida escolar e contribuir com
seus ideais, opiniões, culturas, enxergando a
escola como um ambiente que se envolve
com a educação da sociedade.
A partir do momento que a família participa e sente-se acolhida com a instituição,
passa a compreender e a relacionar a educação no lar ao que acontece na escola, educando-se também para conquistar a liberdade
de dizer o que querem que pode contribuir,
bem como exigir com maior sabedoria, progresso e qualidade de ensino.
Isso não significa que a gestão perderá
sua autonomia, mas sim terá uma parceira a
mais neste processo, pois ambas possuem
os mesmos objetivos para com o educando.
Sabemos que o gestor escolar ocupa uma
posição central na escola, ou seja, exerce
um papel de líder cabendo a ele enxergar a
família como parte essencial da equipe, estimulando a participação e apresentar de forma
clara as principais dificuldades da unidade
escolar e abrir espaços para as esperadas
contribuições.
Resguardado o princípio da participação,
será necessário considerar que a escola
tem funções sociais explícitas, objetivos
próprios, projeto pedagógico- curricular,
estrutura de gestão, formulados de forma
coletiva e pública dentro do critério do
respeito aos papéis e competências (LIBÂNEO, 2013. p.98).
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Assim, cada instituição de acordo com
os autores mencionados, possuem uma competência para contribuir com o processo de
ensino aprendizagem por meio de sua participação ativa, pois cada qual, mutuamente
reflete nas atitudes e no desenvolvimento cognitivo dos educandos.
De acordo com o estudo realizado podemos notar que a parceria tanto relatada no
presente trabalho deve ser primordial no que
tange a educação, e para que assim se faça,
o projeto político pedagógico (PPP) - do qual
possui a descrição da identidade da escola
com seus objetivos, metas e toda caracterização tanto da própria instituição quanto da
comunidade escolar.
O Projeto Político-Pedagógico como instrumento útil e coletivo, mostra a
importância da democratização da escola, uma vez que garante que não deva existir divisão entre as pessoas que o planejam e
as que executam, construído sob a lógica do
conjunto, ou seja, garantindo a visão do todo
e estando de posse do conhecimento do trabalho escolar, deixando de ser fragmentado.
Essa democratização da gestão escolar
não pode ter um fim para si mesmo, mas um
meio para que a escola realize seu trabalho
conjuntamente com membros e familiares/
responsáveis para oferecer um ensino de
qualidade e assim alcançar o tão esperado
êxito do educando. Sabendo que a principal
ferramenta para assegurar esta gestão democrática é a participação de todos os envolvidos, ou seja a capacidade de tomadas
de decisões, para realizações concretas nas
instituições.

Sendo todos participantes da prática
educativa, consequentemente todos educadores devem assegurar a gestão democrática garantindo e possibilitando as relações
de envolvimento e participação além de uma
aproximação entre a tríade gestão, família
e educando, necessários para uma gestão
dinâmica e eficaz onde visa-se a relevância
social deste assunto auxiliando para que o
educando obtenha significativamente seu êxito no processo de ser o protagonista de suas
próprias ações.
Segundo PARO (1997), grande parte do
trabalho da equipe escolar é facilitado quando o aluno é orientado sobre a importância do
estudo pela família, que o instiga a esforçar-se
o quanto puder para aprender.
Neste sentido a relação entre gestão
e família se torna necessária na medida em
que há motivação por parte da instituição junto aos principais envolvidos em especial os
responsáveis pelos estudantes oportunizando
os momentos de diálogo e contato humanizado de participação na vida escolar, criar
situações para que o aluno se interesse pelo
processo de ensino aprendizagem envolve
um acordo com os educandos que precisam
sentir-se sujeitos, quanto aos seus responsáveis que devem ser convidados ao convívio
escolar, mencionando a importância da interação entre família e escola, destacando seus
interesses como cidadãos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tais contribuições teóricas, considera-se a importância da relação gestão
família inevitável para o desenvolvimento do educando. A pesquisa bibliográfica efetivou as
características pertinentes no tocante ao tema abordado, enfatizando esta parceria e interação
de forma significativa. Deve-se deixar explícito que existem eventualidades, a proposta e que
haja essa interação, no entanto sabe-se que existem educandos resilientes que se desenvolvem mesmo sem a participação dos seus familiares na escola.
Nota-se que estamos num tempo onde a gestão escolar tradicional deixa de ser tolerada pela comunidade, sendo urgente e necessário uma transformação de fato na forma
de se administrar uma escola. A atual sociedade é bastante dinâmica e passa a não aceitar
o autoritarismo antes valorizado. Hoje é visível a necessidade de práticas participativas de
interação que incidam sobre a confiança do aluno para que este desenvolva-se atuando na
sociedade criticamente.
Percebemos diante do exposto que a direção escolar não é capaz de atuar sozinha no
tocante ao desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem do aluno. É preciso, portanto, estar em contato direto com a realidade em que a escola está inserida, fazendo com
que se perceba o meio social em que se encontra, caso contrário a unidade escolar estará
isolada e irá influenciar negativamente e diretamente em suas ações prejudicando o processo
de formação do cidadão.
É evidente que uma escola precisa manter suas portas abertas a todos e desempenhar
sua real função de maneira democrática, demonstrando a necessidade do apoio familiar, independente da forma que esta é constituída. Quando fala-se nesta transformação com tantas
evidências atuais parece ser impossível chegar num acordo entre gestão e família, sem dúvida,
para que tenha uma ambiente escolar favorável a esta interação é inevitável estar disposto
a enfrentar uma tarefa árdua, contínua e permanente, visando esta como principal tarefa da
gestão.
Sabemos que muitas vezes a família não está ciente dos projetos e ações da escola
por comodismo, o que acarreta uma situação de conflito, criando lacunas na aprendizagem e
desenvolvimento pleno do aluno, refletindo adiante na formação da futura e atual sociedade.
Dentre as ferramentas que contribuem para que haja essa aproximação, o PPP é feito
a partir do interesse da escola e da família, podendo ser considerado de grande valia no que
diz respeito a esta relação, pois juntos estabelecem discussões importantes para o êxito do
educando, criando metas e objetivos.
É de suma importância que haja essa inter-relação família e gestão em todo o processo
educacional, sabendo que divergências e contradições sempre existirão ainda que se alcance
a aproximação da família, pois nas relações humanas os conflitos são constantes. De acordo
com os autores mencionados a efetividade de uma organização que envolvam escola-família
garante sucesso e qualidade na instituição, proporcionando o pleno desenvolvimento do educando.
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OS EMBATES NO PROCESSO DA AVALIAÇÃO NO TRANSITAR
DAS PRÁTICAS DOCENTES
RESUMO: Este estudo tem por objetivo compreender os elementos intrínsecos no processo
de avaliação, aplicado por professores da escola pública Estadual e Municipal com seus
desdobramentos na vida acadêmica do aluno. O foco inicial é se apropriar do conceito de avaliação
na perspectiva dos grandes pensadores do tema e transitar pelas práticas dos educadores nesse
momento de refletir o desempenho de discente e docente. Os detalhes que afloram da pesquisa
apontam procedimentos avaliativos antagônicos em instituições e professores, apresentando
concepções conservadoras e propostas contemporâneas, discrepância que, nos casos agudos,
produzem um grande ruído na comunicação dentro da unidade escolar e tendo na avaliação
formativa uma boa hipótese na afinação do relacionamento professor/aluno. O resultado da prova
do aluno é produto importante para a escola e professor, expondo o cunho classificatório, inerente
no seio do mundo acadêmico após a massificação da educação. O professor no afã de formar
turmas com o perfil ideal destila o seu poder no formato de provas como instrumento de castigo
e seleção, para alunos desalinhados com o perfil social e com desempenho aquém dos objetivos
da escola. Nas considerações finais está sintetizada a realidade da avaliação na unidade escolar,
extraída da bibliográfica acerca do tema.

Palavras-chave: Avaliação; Avaliação Formativa; Prova; Medo.
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INTRODUÇÃO

N

o decorrer do curso foi comentado sobre a avaliação em sala de aula, houve
debates e reflexões, e chegou-se a um consenso de que esse tema é de enorme
importância para os educadores, como instrumento para mensurar a evolução
dos alunos e o desempenho dos professores como mediadores do conhecimento até então
construído em sala de aula.
Segundo Hoffmann (2008), mensurar desempenho em educação compreende seguir a
transformações surpreendentes, observando cada aluno em suas particularidades especiais
de viver, no aprendizado da leitura e da escrita em sua maneira de interagir com os que integram sua esfera de amizades como auxiliares na busca ao conhecimento, superando suas
expectativas, dúvidas e empecilhos pertinentes ao desenvolvimento.
O conhecimento não se constrói individualmente e o docente é imprescindível na construção do conhecimento do aluno. Portanto, para cimentar o melhor aproveitamento é importante o bom conhecimento, a boa psicologia e a presença junto aos alunos.
A primeira hipótese é de que para o aluno o importante é passar de ano e para o professor é uma questão de satisfação, pois ele acredita que o aluno conseguiu adquirir todo o
conhecimento.
Acreditamos ainda que toda avaliação seja de extrema importância para classificar o
potencial do ser humano, aprovando-o ou retendo-o em todas as fases da vida, seja acadêmica ou profissional. Esta última acaba sofrendo com tanta pressão baseada nas avaliações
passadas ao longo dos anos.
Como última hipótese, citamos que é um mito dizer que a avaliação do aluno deve ser
feita culpando-o pelo mau desempenho, pela indisciplina e pelo mau comportamento, sendo
que o professor tem como desafio conduzir o aluno ao caminho do conhecimento, sem perder
o controle da sala de aula ou de alunos “Problema’’.
Assim, esta pesquisa tem como objetivos: definir os conceitos atuais que integram a
avaliação da produção do aluno; mensurar qual a carga emocional que está envolvida na formação da nota e se o histórico do aluno incorpora o resultado final; Entender se a avaliação
é um objetivo insuperável e fonte de evasão escolar.
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PANORAMA DA AVALIAÇÃO SEGUNDO
A LITERATURA BIBLIOGRÁFICA
ESTUDADA: CONCEITOS E PRÁTICAS
DO AVALIAR.
Falaremos sobre alguns conceitos e finalidades a respeito do termo avaliação, passando pela história da educação e chegando
aos dias atuais com todas as mudanças e
percalços referentes:
O termo avaliar tem sua origem no latim,
provindo da composição a-valere, que
quer dizer “dar valor a...”. Porém, o conceito “avaliação” é formulado a partir das
determinações da conduta de “atribuir um
valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou
curso de ação...”, que, por si, implica um
posicionamento positivo ou negativo em
relação ao objeto, ato ou curso de ação
avaliado (LUCKESI, 2008, p. 92 e 93, aspas do autor).

A avaliação é algo que faz parte da vida
humana. O “julgar”, ou "comparar", isto é, “o
avaliar” está presente no nosso dia-a-dia, seja
por meio de pensamentos não formais que
conduzem as várias opções cotidianas ou, formalmente, mediante pensamentos planejados
e ordenados, que determina o caminho a seguir (DALBEN, 2005, apud CHUEIRI, 2008).
Luckesi (1995) ainda ressalta que no
século XVI, a pedagogia jesuítica aplicava as
avaliações por meio de bancas examinadoras
em espaço público com a atenção de todos
para os resultados, mas sempre com ênfase
nos procedimentos, para um ensino eficiente,
ao encontro de uma supremacia católica.
Já no século XVII, o centro das atenções passa a ser a ação do professor como
interesse para a educação, mas também aplica provas e exames, como maneira de estimular os estudantes, para o desenvolvimento
da aprendizagem.
Com o surgimento da burguesia, a pedagogia tradicional se concretizou e firmou
seu conceito de aperfeiçoadora dos meca-

nismos de controle, selecionando educandos conforme o potencial. Destaca-se então
a característica marcante da burguesia como
aquela que exclui e marginaliza grande parte
de indivíduos que formam a sociedade.
Souza (1998), ainda lembra que no ensino tradicional, a escola primária pública do
século XIX, deveria ter mérito e qualidade e
ser severa e rigorosa, e para isso, os exames
foram utilizados como instrumentos de avaliação, e ao final do processo, era feito um levantamento averiguador sobre a aprendizagem
que resultava na aprovação ou reprovação do
aluno. No entanto, houve algumas mudanças
sobre os critérios de avaliação como aponta
Souza (1998, p. 244):
[...] a partir de 1904, passaram a ser expressos em notas: 0 – péssimo, 1 – má,
2 – sofrível, 3 – regular, 4 – boa, 5 – ótima
(Decreto n. 1253, de 28.11.1904). Surge
assim, um sistema de avaliação altamente normatizado, padronizado e ritualizado.
O imperativo da classificação, intrínseco
à escola graduada, exigia, por sua vez,
um elaborado mecanismo de legitimação
(SOUZA, 1998, p. 244).

Referente ao citado acima, Souza
(1998) comenta ter havido uma desigualdade
social, por conta da seleção e dos processos rígidos, resultando um enorme número
de reprovações, e dessa forma, apontando a
qualidade do ensino ministrado pela escola.
Segundo Souza (1998), a reforma do
ensino adotou técnicas disciplinares modernas em substituição aos castigos físicos, ou
seja, premiações como forma de incentivo,
por meio de medalhas, quadro de honra, notas de aplicação, que eram distribuídos após
exames finais aos merecedores, com grande
festa de encerramento. Mas continuou a hierarquia e a desigualdade social, com a escola
cada vez mais voltada para a elite e seletiva.
Mas, foi em 1930 que surgiu nos Estados Unidos o termo avaliação, que é atribuído
a Ralph Tyler e diz:
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[...] o processo de avaliação consiste
essencialmente em determinar em que
medida os objetivos educacionais estão
sendo realmente alcançados pelo programa do currículo e do ensino [...]. Como
os objetivos educacionais são essencialmente mudanças em seres humanos –
em outras palavras, como os objetivos
visados consistem em produzir certas
modificações desejáveis nos padrões de
comportamento do estudante -, a avaliação é o processo mediante o qual se determina o grau em que essas mudanças
de comportamento estão realmente ocorrendo (TYLER, 1974, p. 99, apud HAYDT,
1988, p. 11).

Segundo Haydt (1988), essa definição
de Tyler aponta o lado prático da avaliação,
como tendo a função de determinar se os objetivos educacionais estão sendo alcançados
pelos programas de ensino e currículo e também como sendo um processo para determinar o grau de mudança de comportamento
no educando.
Quanto ao conceito propriamente dito,
Haydt (1988) afirma que “Avaliar é julgar ou
fazer apreciação de alguém ou alguma coisa, tendo como base uma escala de valores”(p.10).
Tendo como base alguns padrões ou
critérios previamente definidos, é possível interpretar os resultados de uma série de informações qualitativas e quantitativas, a partir do
recurso tido como avaliação, que julga tanto
os conhecimentos, quanto às habilidades, interesses, atitudes, hábitos de estudo e relacionamento pessoal e social (HAYDT, 1988).
Atualmente, a avaliação não é mais vista como um meio de desclassificar o aluno,
mas sim de orientar e guiá-lo, por meio de
diagnósticos, verificando se os objetivos propostos estão sendo atingidos (HAYDT, 1988).
Luckesi entende como um sujeito de
qualidade sobre dados relevantes, tendo em
vista uma tomada de decisão (1995, p. 69)”
A citação é lembrada por Luckesi (2008), referindo-se a tomada de decisão como sendo

a decisão do que fazer com o aluno, quando
a sua aprendizagem revela um bom ou mau
desempenho. Se não for feito nada em relação a isso, o ato de avaliar não completou seu
ciclo essencial. Segundo Luckesi (1995), a
avaliação é tida como um ato de controle, um
instrumento disciplinador de atitudes e como
critério para aprovação dos alunos. O aluno
fica à mercê do professor sem poder expressar sua competência de outras formas, sendo
necessário apresentar notas.
Hoffmann (1991) fala sobre as críticas e
novos modelos de avaliação, que não conseguiram derrubar essa concepção de avaliação
como instrumentos de verificação e critérios
utilizados para análise de desempenho final.
Entende-se avaliação como um meio usado
pelo professor, para provocar o aluno, o desafiando a refletir sobre experiências vividas,
a propor e discutir propostas e hipóteses, por
meio de estudos profundos de teorias, fazendo assim com que o aluno adquira um rico
saber (HOFFMANN, 1993). Quanto ao objetivo da avaliação atual,
Avaliar não é observar se o aluno aprende. Esta resposta já se tem: todos aprendem sempre, senão não estariam sequer
vivos, pois enquanto se respira, se aprende. Entretanto, ninguém aprende sozinho,
aprende-se muito melhor com outro, com
o diferente ou na interação com pares,
mas sobretudo, com apoio e com desafios intelectuais significativos. O melhor
ambiente de aprendizagem, portanto, é
rico em oportunidades de convivência,
de diálogo, de desafios, de recursos de
todas as ordens. Para cada aluno, entretanto, nem sempre poderão ser feitas as
mesmas provocações, ao mesmo tempo
ou do mesmo jeito. E aí entra o professor/avaliador, olhando cada um, investigando e refletindo sobre jeitos diferentes
de aprender, conversando, convivendo,
organizando o cenário dessa interação,
oferecendo o melhor apoio possível, escutando o silêncio dos alunos em muitos
casos. Cuidar que os alunos aprendam
mais e melhor, todos os dias: isto é avaliar
(HOFFMANN, 2008, p. 148).
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Sendo a avaliação uma atividade ética,
acaba por nos envolver como seres humanos.
Tiramos conclusões em sala de aula a partir
do que somos e do que sabemos, pois avaliar
manifesta nossas atitudes diante da vida. Para
além de julgar, avaliar é “ver, pensar e pôr
em prática” (HOFFMANN, 2008) em benefício
aos alunos do infantil ao universitário, sempre
respeitando as diferenças e que necessitam
de nossa orientação. De acordo com Brandão
(2009), a avaliação inserida na escola é a
avaliação da culpa, e reforça ainda, que as
notas são utilizadas para documentar classificação de alunos, comparando desempenho
e não objetivos que se deseja atingir.
O conceito de avaliação como resultado
da aprendizagem desenvolvida pelo professor, encontrada nos Parâmetros Curriculares
Nacionais diz que:
A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do
aluno, é compreendida como um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção
pedagógica. Acontece contínua e sistematicamente por meio da interpretação
qualitativa do conhecimento construído
pelo aluno. Possibilita conhecer o quanto
ele se aproxima ou não da expectativa
de aprendizagem que o professor tem
em determinados momentos da escolaridade, em função da intervenção pedagógica realizada, Portanto, a avaliação
das aprendizagens só pode acontecer se
forem relacionadas com as oportunidades
oferecidas, isto é, analisando a adequação das situações didáticas propostas
aos conhecimentos prévios dos alunos e
aos desafios que estão em condições de
enfrentar (1996, p. 55).

Para Sordi (1995), a prática de avaliação é um ato dinâmico na qual o professor e
o aluno desempenham suas posturas mutuamente, por meio do diálogo e pela interação
respeitosa, com o compromisso de construção do conhecimento e assim a formação de
um profissional competente.

Contudo, toda avaliação consiste num
segmento necessário de pesquisa da aprendizagem do aluno, decisivo para o diagnóstico dos problemas. O objetivo da avaliação,
portanto, não é avaliar e julgar o aluno durante a aprendizagem. Todavia, a aprendizagem consiste no processo de apropriação
contextualizada dos conteúdos trabalhados
pelos alunos, sendo esse um processo ativo
do conhecimento (SAVIANI, 2008).
Perrenoud (1999), afirma que a avaliação não é uma tortura medieval, nem antiga.
Ele assinala que a avaliação é uma invenção
nascida na modernidade, com os colégios no
século XVII. A avaliação é “indissociável do
ensino de massa (séc.XVIII), com a escolaridade obrigatória”. A avaliação é vista como
uma forma de intervenção positiva no aprendizado dos educandos a partir dos anos 60,
não tendo mais o papel de criar hierarquias,
mas sim de planejar os modos de raciocínio
de cada educando, possibilitando a ajuda
necessária para que todos pudessem evoluir
e adquirir a aprendizagem (PERRENOUD,
1999).
Reforçando o conceito sobre avaliação
Perrenoud (1999), diz que é uma forma de
medir habilidades e que a avaliação ajudou a
denunciar a desigualdade de aptidões, sendo
que a escola já estava habituada às desigualdades de sucesso. Concluindo o pensar de
Perrenoud, é visto que as avaliações que tem
como objetivo o manifesto de resultados por
meio de notas, não informam como a aprendizagem do aluno se deu, aceitando os erros
sem buscar meios para compreendê-los e
como trabalhar em cima deles.
Outro conceito encontrado foi o de Freire (2007), dizendo que a avaliação deveria
ser uma auxiliadora no desenvolvimento da
autonomia, pressupondo que nesse processo
haja a participação, o empenho e o compromisso do educando, fazendo assim com que
cresçam e aprendam com as diferenças dos
outros, reconhecendo-se como seres inacabados.
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São várias as expressões utilizadas
quando queremos nos referir à avaliação:
Vale a pena trazer à cena a expressão
instrumentos de avaliação, utilizada com
o significado de testes, provas, redações,
monografias etc. Esses instrumentos são
os recursos utilizados para proceder à
avaliação, ou seja: (1) modos de constatar
e configurar a realidade; (2) critérios de
qualidade a serem utilizados no processo
de qualificação da realidade; (3) procedimentos de comparação da realidade configurada com os critérios de qualificação
preestabelecidos. Testes, provas, questionários, redação, argüição, entre outros, de
fato são instrumentos de coleta de dados
para subsidiar a constatação (ou configuração) da realidade, que, por sua vez, permitirá a sua qualificação, qualificação da
realidade descrita, centro da atividade de
avaliar. Com isso, queremos lembrar que,
cotidianamente, confundimos instrumentos de coleta de dados com instrumentos
de avaliação, o que dificulta ainda mais
as tentativas de superação do equívoco
de praticar exames e chamá-los de avaliação. As provas, que são os instrumentos
dos exames, passaram, direta e imediatamente, a serem denominadas instrumentos de avaliação. Trata-se, no entanto, de
uma inadequação que automaticamente
repetimos (LUCKESI, 2002, p. 82).

Escola, professor e aluno podem se beneficiar da avaliação. A avaliação da aprendizagem escolar socorre o professor e o educando no seu processo comum de evolução,
e a instituição escolar na sua obrigação social. Docente e discente, juntos, cimentam a
aprendizagem no espaço escolar, e dali extrapolam a todos os níveis sociais. Ainda com
o mesmo autor, definindo a atual função da
avaliação, diz que: “A atual prática da avaliação escolar estipulou como função do ato de
avaliar a classificação e não o diagnóstico,
como deveria ser constitutivamente (Luckesi,
(2008, p. 34).” Em síntese, Luckesi reforça
dizendo que: “[...] a atual prática da avaliação
escolar tem estado contra a democratização
do ensino, na medida em que ela não tem

colaborado para a permanência do aluno na
escola e sua promoção qualitativa (Idem, p.
66),”. Entretanto, para Luckesi a avaliação no
cerne é um ato amoroso:
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, 2008, p.172).

Assim, podemos compreender a avaliação da aprendizagem escolar como um ato
amoroso, sendo que a avaliação tem como
tarefa diagnosticar e incluir o educando, pelos
diversos meios, no curso da aprendizagem
desempenhada, que complete todas as suas
experiências de vida. Avaliar a aprendizagem
do estudante não começa e muito menos termina quando atribuímos uma nota à aprendizagem por meio de notas. Isto é visto na
citação abaixo:
A avaliação é uma atividade orientada
para o futuro. Avalia-se para tentar manter
ou melhorar nossa atuação futura. Essa é
a base da distinção entre medir e avaliar.
Medir refere-se ao presente e ao passado e visa obter informações a respeito
do progresso efetuado pelos estudantes.
Avaliar refere-se à reflexão sobre as informações obtidas com vistas a planejar o
futuro. Portanto, medir não é avaliar, ainda
que medir faça parte do processo de avaliação (BRASIL, 2008, p. 19).

“A avaliação, tanto no geral quanto no
caso específico da aprendizagem, não possui
uma finalidade em si; ela subsidia um curso
de ação que visa construir um resultado previamente definido” (LUCKESI, 2008, p. 85). A
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avaliação é uma ótima oportunidade para que
a usem em benefício de poder mostrar todo
o conhecimento adquirido mediante práticas
e assim defendendo as idéias, as razões e
os saberes. Também deve ser o momento no
qual, além das aquisições, apareçam as dúvidas, as inseguranças, o desconhecimento,
se realmente há planos de dominá-los, caso
contrário serão de grandes empecilhos no futuro (MÉNDEZ, 2002).

samento do autor acima citado, a avaliação
formativa será sempre motivadora e orientadora, caso contrário, diz que:

Observou-se aqui que são muitos os
conceitos e finalidades da avaliação. O ato
de avaliar está incorporado no nosso dia a
dia e no sistema educacional mundial e por
meio desses conceitos, dentre muitos outros
não citados, é possível concluir que há características comuns da avaliação, conforme os
vários estudiosos sobre o assunto.

A avaliação em seu caráter formativo
pela ótica de Matui (1995), utilizando a nomenclatura de “avaliação dialógica”, ele considera uma proposta construtivista de ensino
o papel do diálogo. Promovendo fases de intervenções acertadas e uma relação rica em
afeto, que valoriza a construção do saber.
Pela ótica do teórico a “avaliação dialógica”
será enriquecida pela diagnóstica, promovendo a integração do discente na construção do
conhecimento.

AVALIAÇÃO FORMATIVA
É necessário aprender sobre e com a
avaliação. Ela é de grande importância para
se adquirir conhecimento e aprendizagem,
bem como atuante nos interesses formativos
que serão especialmente utilizados (MÉNDEZ, 2002).
Conforme Méndez (2002), a avaliação
preparada para ser formativa deve estar em
contínua atividade prática, para melhorá-la,
e sempre aos cuidados de todos envolvidos
com seu uso. A avaliação que não forma e da
qual os que a utilizam não adquirem aprendizado, deve ser excluída logo no início da
formação.
Ela tem que estar preparada para ser
um recurso de formação e oportunidade de
aprendizagem. Apoiando a avaliação formativa, Méndez (2002) afirma que avaliar somente ao término do conteúdo dado, não se garante a aprendizagem contínua e adequada,
e diz ainda que dessa maneira a avaliação só
seja capaz de qualificar, condição essa para
aprovação, e logo em seguida vem a seleção
e a exclusão racional. Seguindo ainda o pen-

[...] toda atividade e toda prática de avaliação educativa que não forme, que não
eduque e da qual os sujeitos não aprendam deve ser descartada nos níveis não-universitários, naqueles em que vão além
dos propósitos tanto de quem a exerce
como de quem a sofre (MÉNDEZ, 2002,
p. 17).

Em forma de prognóstico é a interpretação analítica sobre avaliação formativa de
Hadji (2001), afirmando que essa é uma
avaliação anterior ao processo de formação,
contendo como foco, alinhar os conteúdos
programáticos com o efetivo desenvolvimento cognitivo do sujeito. Contém os elementos
informativos e reguladores na avaliação, justificados pelo fato de oferecer dados aos docentes e discentes, oferecendo informações
para que estes intermedeiam suas atividades
pedagógicas, e o aluno compreenda os seus
limites e procure novas opções de aprendizagem.
De acordo com Jorba e Sanmartí
(2003), a avaliação formativa tem como ponto
forte a regulação das participações do pedagogo, oferecendo valor significativo aos procedimentos em detrimento dos erros. É uma
avaliação que procura a regulação pedagógica, consolidar os acertos e gerir os erros. Referente à aprendizagem do aluno é dito que:
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A avaliação formativa tem como finalidade fundamental a função ajustadora do
processo de ensino-aprendizagem para
possibilitar que os meios de formação
respondam às características dos alunos. Pretende-se detectar os pontos fracos da aprendizagem, mais do que determinar quais os resultados obtidos com
essa aprendizagem (JORBA; SANMARTÍ,
2003, p. 123).

A respeito da contribuição da avaliação
formativa, para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, Esteban (2003), faz
as seguintes considerações:
Avaliar o aluno deixa de significar fazer
um julgamento sobre a sua aprendizagem, para servir como momento capaz
de revelar o que o aluno já sabe os caminhos que percorreu para alcançar o conhecimento demonstrado, seu processo
de construção do conhecimento, o que
o aluno não sabe e o caminho que deve
percorrer para vir, a saber, o que é potencialmente revelado em seu processo,
suas possibilidades de avanço e suas
necessidades para a superação, sempre
transitória, do não saber, possa ocorrer.
Esteban (2003, p.19).

Pautado nas pesquisas feitas por Brasil
(2008), a avaliação formativa é aquela que
acontece no decorrer do processo pedagógico, ou seja, no sentido de acompanhar o
desenvolvimento do estudante, com o objetivo de orientá-lo. O Brasil (2008), ainda afirma que a avaliação formativa é tida como
perspectiva de uma prática avaliativa que não
deve ser compreendida como algo diferente
do processo de aprendizagem, e tem como
foco fornecer informações acerca das ações
de aprendizagem e, portanto não pode ser
realizada apenas ao final do processo, sob
risco de perder seu sentido.
Ressaltando ainda a importância do
planejamento e da construção das interações
entre o estudante e o conteúdo dado em sala
de aula. Segundo Allal, “[...] os processos
de avaliação formativa são concebidos para

permitir ajustamentos sucessivos durante o
desenvolvimento e a experimentação do curriculum”(1986, p. 176, apud BRASIL, 2008,
p. 21).
Outro aspecto fundamental de uma avaliação formativa citado em Brasil (2008), diz
respeito à construção da autonomia por parte
do estudante, ou seja, a responsabilidade pelos avanços e necessidades no processo pedagógico depende não só do professor, mas
também do estudante, sendo necessário, o
conhecimento prévio sobre os conteúdos que
irá aprender, os objetivos que deverá alcançar, bem como o modo pelo qual conseguirá
avaliar seu desenvolvimento. Cabe então a
necessidade de uma auto-avaliação, como
instrumento para a construção da autonomia.
Dessa forma, podemos entender a avaliação
formativa como “[...] um dos componentes de
um dispositivo de individualização dos percursos de formação e de diferenciação das
intervenções e dos enquadramentos pedagógicos” Perrenoud (1999, p. 143, apud BRASIL, 2008, p.21).
Silva (2004), afirma apoiado em suas
pesquisas, que a avaliação formativa, atuando
nas particularidades brasileiras, permite três
entraves para o seu desenvolvimento:
• É uma modalidade de avaliação que
não foi totalmente assimilada pelos
professores, propiciando assim uma
ferramenta efêmera, no sistema ensino-aprendizagem.
• A instituição escolar tem como premissa a avaliação classificatória,
complicando assim, a implementação da avaliação formativa.
• Sua realização insere alteração de
percepção de todo o processo ensino-aprendizagem pelos integrantes
da equipe pedagógica.
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Perrenoud (1999) afirma que a avaliação formativa possui como premissa se ocupar das aprendizagens e, consequentemente,
do desenvolvimento do aluno. É uma avaliação que atua no acompanhamento das aprendizagens. Seguindo ainda a tese de Perrenoud, "a avaliação formativa auxilia o discente
a construir seu conhecimento" (1999, p.103).
Perrenoud ainda faz uma ressalva a respeito
da avaliação formativa, diz que ela não tem
como objetivo classificar ou selecionar.
Fundamenta-se nos processos de aprendizagem, em seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais, em aprendizagens significativas e funcionais que se aplicam em diversos
contextos e se atualiza o quanto preciso para
que se continue a aprender. Este enfoque tem
um princípio fundamental: deve-se avaliar o
que se ensina, encadeando a avaliação no
mesmo processo de ensino-aprendizagem.
Somente neste contexto é possível falar em
avaliação inicial, avaliar para conhecer e ensinar melhor, e na avaliação final, avaliar todo
o processo didático. Conforme Perrenoud, a
avaliação formativa vai além dos conhecimentos do aluno:
A avaliação formativa participa da construção de uma representação precisa, não
só dos conhecimentos do aluno, mas também do seu modo de aprender, de sua
relação com o saber, de seu projeto, de
seus recursos. É com essa condição, que
o professor poderá dar uma resposta satisfatória ao aluno (PERRENOUD, 1999,
p. 115).

Assim, podemos concluir que o ato de
avaliar foi construído socialmente e está em
constante processo de ressignificação, porém,
para os educandos ele é um ato de repressão
tendo em vista que visa hierarquizar o saber,
seja através de números ou conceitos. Dessa
forma, se faz necessário encontrar novas maneiras de diagnosticar o conhecimento que
está sendo construído pelos educandos sob
orientação do educador, buscando fomentar
novas estratégias de ensino aprendizagem
caso seja necessário. devemos levar em
consideração nesse processo de avaliar ou
diagnosticar a individualidade e subjetividade de cada ator envolvido no processo, isso
porque não existe apenas uma forma e nem
um caminho a ser percorrido na construção e
exposição do conhecimento construído.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada neste trabalho é
o estudo bibliográfico comparativo, isso significa que serão utilizados diversos pensadores acerca da questão do processo avaliativo
utilizado nas escolas na contemporaneidade,
buscando assim elucidar a questão e fornecendo mais uma referência para os educadores que buscam repensar essa questão.
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O MUNDO PÓS-PANDEMIA CORONAVÍRUS E A SAÚDE
MENTAL
RESUMO: O presente Artigo tem por objetivo analisar e compreender como será o mundo póspandemia refletindo sobre a saúde pós-pandemia que iremos passar e que venceremos esse
momento que estamos passando. 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 Alvarenga et al (2019), Cortella; Karnal & Pondé (2019);
Conselho Federal de Psicologia (2020), Diamond (2013), Harari (2015, 2016, 20189), Karnal, 2018,
Pinsky & Pinsky (2003), Rogers (2017) dentre outros que pesquisam sobre essa temática que
apresenta uma forma de estar no mundo pós-pandemia. A pandemia do Coronavírus coloca para
a humanidade o desafio de termos saúde mental para podermos lidar com as instabilidades e
incertezas que o próprio vírus coloca para o ser humano e para a ciência.

Palavras-chave: Saúde Mental; Pandemia; Coronavírus; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

xistem milhares de homens e mulheres que se dedicam à educação e que no
momento estão tendo que se reinventar suas práticas para que o aprendizado
possa acontecer no interior das famílias nesse momento de Pandemia em que o
Coronavírus com sua letalidade segue desafiando a ciência planetária para que a sua cura
seja possível.
Os modos de pensar, fazer e atuar estão colocando em risco nossa saúde mental que
está abalada com a possibilidade da vida findar, acabar, o importante é aprender sempre mais
e nos superarmos enquanto pessoas que compartilhamos, que somos solidários, fraternos e
que almejamos um novo tipo de cidadão que passam pelos bancos escolares e que atuarão
em nossa sociedade.
O mundo pós-pandemia e relações pessoais vai exigir do ser humano um autoconhecimento que deverá se constituir uma busca de todo ser humano, muito embora se saiba
que não são todas as pessoas que se dispõem a fazer terapia e a cuidar da saúde mental
e, portanto, em pleno século XXI há um aumento dos casos de ansiedade e depressão vem
aumentando desenfreadamente neste momento de pandemia.
Existem pessoas que têm casos psíquicos graves, que se torna doença, um exemplo
disso, o caso mais grave é a esquizofrenia, essas pessoas durante a crise tem gatilhos detonadores, essas pessoas não responsáveis pelas suas crises e precisam de ajuda profissional,
quem tem um problema grave ou preexistente que se revela com a crise tem que ser amparado com muita compaixão por que essas pessoas, inclusive a lei, ela não as julga, a lei as
considera inimputável porque não podem ser julgadas porque não têm liberdade de escolha.
Para todos nós, que nos encontramos a um degrau abaixo da insanidade total, que é
o caso da maioria da população a escolha pela sanidade psíquica é uma escolha diária, ou
seja, o ser humano escolhe por aquilo que é melhor, escolher o que quer colocar para cima
e se não é uma doença preexistente existem mecanismos de relaxamento, de observar pessoas que sofrem mais para não tornar o sofrimento magnificado, então, tudo isso é para o
ser humano aquilo que vai fazer para atingir a estabilidade psíquica.
Perdemos vidas e não números. Não existe oposição entre economia e saúde, temos
que defender a vida humana, a vida humana pressupõe cuidados com a vida e cuidados com
manutenção de empregos e assim por diante, portanto, há que se ter uma ação integrada
com a defesa da vida humana em toda a sua extensão, em toda a sua amplitude que é o
grande valor, e essa vida implica a existência do homo economicus e também do homem em
si biológico.
As tragédias ao longo da história sempre deixaram um legado de reflexão, de aprendizado e de mudanças. A Pandemia provocada pelo novo Coronavírus mobiliza no planeta
ações emergenciais e imediatas. A pergunta que não quer calar é “como será o mundo pós-pandemia?”
A doença pode mudar o comportamento da humanidade, ou seja, todos os fatos concretos, especialmente os três fatos que aceleram a história: guerra, revolução e epidemia. São
os três fatores, ou como diz Diamond (2013), armas, germes e aço, ou seja, os três fatores
que fazem a história acelerar.
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ou, a gente tende a ficar mais isolado e quais
as consequências disso?

Estamos vendo a história mudar tão rapidamente. Há três meses se alguém visse
tantas pessoas entrando de máscaras em um
prédio, seria detido por tentativa de assalto,
no entanto, hoje quem não é visto com máscara é visto como um infrator. É uma mudança muito rápida, mas é assim mesmo. Qual
será o caráter dessa mudança na vida das
pessoas, isso será perceptível ao longo do
tempo.

O ser humano é muito pendular, há um
ano reclamamos que tínhamos pouco tempo
para ficar em casa, há um ano era publicado
no Instagram: “Família – que coisa maravilhosa, como gostaria de mais tempo.” Como
dizem os gregos quando os deuses odeiam
alguém eles atendem às suas orações e todos foram jogados dentro de suas famílias dia
e noite. Somos seres pendulares.

O Coronavírus proporciona um tempo
de ressignificar muita coisa e de reequilibrar
a própria energia e o fato de ser uma pessoa
melhor. O que precisa se ter claro é que o vírus é um dado objetivo, ele não é moral, não
é ético, não é vingativo, não é ciumento, é um
dado da natureza, então, a tentativa de dar
um sentido ao vírus é inteiramente humana.
A natureza é neutra, são os seres humanos
que dão sentido a ela.
A ideologização do vírus é uma tentativa
de conferir sentido à natureza. Essa é uma antiga questão que está no fato do ser humano
pensar que a natureza existe para si, o que
se pode fazer é uma ação concreta contra o
vírus, o que o vírus contamina e atinge quem
estiver com a resistência baixa. Não dá para
dizer que é uma coisa boa, nem que é uma
coisa mandada, é ruim porque envolve a vida
humana.
Há que educar-se para educar para que
o outro sinta a experiência concreta da vida,
ou seja, “Se posso proporcionar um certo tipo
de relação, o outro descobrirá dentro de si
mesmo a capacidade de utilizar aquela relação para crescer, e mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão” (ROGERS, 2017).
O isolamento social que temos observado deve permanecer no mesmo grau ou depois que passar essa imposição do isolamento a gente deve retomar os vínculos sociais e
pessoais mais rapidamente e intensamente?
A gente vai sentir saudades do contato social

Na tradição histórica, depois de um recolhimento e morte há uma grande explosão
de vida, é o caso do Renascimento após a
Peste Negra, após a Revolução Francesa a
moda em Paris se tornou muito extravagante,
ficou internacionalmente famosa.
A tendência histórica é que após o isolamento toda epidemia passa. Então, haverá
uma tendência a uma explosão de sociabilidade, de grande alegria, de grande felicidade,
após uma guerra ou uma epidemia.
Harari (2018), em sua obra 21 questões para o século XXI que se transformam
em medo para muitos seres humanos que é
a automatização, a digitalização, todo o processo do desenvolvimento do algoritmo vai
transformar milhões de pessoas em seres
irrelevantes. Está havendo ganho de produtividade com o home office que está entre os
processos de aceleração em que passaremos a conviver com ordem de trabalhadores
irrelevante.
Uma coisa é uma crise de desemprego
como a que tivemos em 1929 ou, no final da
primeira década do século XXI, ou seja, o PIB
encolhe, o mercado encolhe e há pessoas
que ficam excedentes esperando uma outro
reinserção no mercado, o que Harari chama
a atenção é muito mais grave, é que com o
avanço da tecnologia o mínimo que se espera
de qualquer trabalhador – do mais simples ao
mais qualificado – é o domínio de inglês e de
informática (HARARI, 2018).
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Temos um país em que o analfabetismo
funcional é enorme, o analfabetismo efetivo
diminui lentamente, mas o funcional já foi estimado por um especialista em mais de 50%
da população incapaz de ler uma instrução
simples, essa população que papel terá em
um mundo onde o algoritmo, por exemplo, vai
responder por tudo que for automático? Que
papel terá aquela pessoa que fez uma função
que qualquer programa de computador substitui com maior eficácia?
Se nós continuarmos achando que é
possível excluir uma parcela tão grande da
população, nós vamos colocar em risco a
existência e a estabilidade do próprio capitalismo brasileiro. Isso não é um discurso crítico
do Capitalismo, mas se alguém acha que o
Capitalismo deve sobreviver deve investir na
formação dessas pessoas. O que fazer com
as pessoas que não terão perspectiva de emprego?
Existe uma divisão nas pessoas entre a
negação do que representa essa Pandemia
e o medo. Esse é um processo que se repete
diante de tragédias que são inevitáveis, que
é o que estamos vivenciando e quando é que
essa chave vira? O que faz a sociedade encarar de frente o problema que está aí, logo
adiante?
Essa pergunta foi feita para pessoas
que poderiam ter fugido de áreas controladas
pelo Nazismo, que eram grupos de alvo do
discurso de ódio do Nazismo e não fugiram.
Por que que esperaram até que fosse assinada a solução final e quando não era mais
possível sair da Alemanha e quando a morte
passou a ser uma realidade além do preconceito e da violência já anteriores? (PINSKY &
PINSKY, 2003).
Estamos falando de um mundo que há
um, dois, três meses era outro, a mudança
brusca tem como reação natural a negação. É
a negação de alguém que convive, por exemplo, com alguém que tem vício. Se evita olhar
a realidade, isso é instintivo e é humano, agora junto com isso um processo mais estrutural

é muito complicado que é o irracionalismo e
o anticientificismo que está crescendo.
É uma reação da incapacidade da ciência de se comunicar ou ser transmitida para
o grande público que leva a imersão de soluções mágicas, de crenças em soluções messiânicas rápidas e imaginar que por exemplo,
a primeira notícia de um remédio vai salvar a
humanidade e, quando na verdade, o uso de
um medicamento para qualquer doença tem
que ser testado por muito tempo. Uma vacina
efetiva contra o Coronavírus talvez ocorra em
2021 com muita sorte e com muito investimento.
A humanidade pesquisa com muito
afinco e com grande quantidade de recursos
financeiros há 40 anos uma vacina para HIV
e ainda não existe, nós nunca encontramos
um remédio que curasse a gripe, a varíola
é o único de todos os males humanos que
conseguimos eliminar da população – uma
doença entre centena de milhares e diarreia
continua matando, aliás, mais crianças neste
momento ainda do que quase todas as grande doenças.
Então, não é tão fácil porque falta vontade política, falta vontade social e porque os vírus muitas vezes são mutantes, logo você faz
a vacina pra gripe do ano passado e o vírus já
fez um download inteiramente novo, estamos
sempre nos defendendo do passado. O discurso contra as vacinas é um discurso homicida e deveria ser penalizado criminalmente.
Há que se distinguir quem defende que
a terra é plana é super simpático, que soa
como um unicórnio lilás, alguém perturbado
ou alguém que deveria ter fumado o que não
deveria, mas não tenho nenhuma raiva de um
terraplanados, agora, alguém que fala mal de
vacinas deveria ser interpelado judicialmente,
porque isso é defesa de discurso criminoso,
isso é incitação ao crime.
Temos fatos estão comprovados como
a terra ser redonda, coisa que os gregos afirmaram, que outros cientistas do Renascimen30 - Abril/2021 - Educar FCE
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to demonstraram e hoje é indubitável, como
é que tem gente que pensa assim, realmente
é um gesto contra o otimismo na espécie humana, nós temos quase que um gesto contra
a espécie humana.
A pandemia do Coronavírus trouxe à
tona no Brasil de uma forma cristalina e independe ser conservador ou de esquerda é
que temos uma desigualdade tão brutal, tão
evidente que até para a morte nós somos
muito distintos. Então, temos hoje uma dificuldade de isolamento de uma grande parcela
da população, a classe média e alta envolve o
debate de como lidar com o tédio e a indisciplina das crianças em casa, e a classe baixa
tem que lidar com a sobrevivência e com o
risco do desemprego.
Está acontecendo uma numeralização
da morte, o luto está comprometido, está se
perdendo a humanidade na crise. O Luto na
Psicologia tem 5 etapas e a primeira etapa
vai pressupor o rito que é ver a pessoa morte,
porque isso é o fechamento simbólico.
É doloroso, é muito doloroso, nas nossas tradições cristãs, os judeus enterram com
o caixão fechado, nas nossas tradições cristãs se expõe o corpo. Infelizmente em época
de guerra e epidemia a morte vira uma estatística, é uma característica. Vira uma estatística porque há uma banalização da morte, está
sendo enterrado pessoas sem saber se é de
Coronavírus ou não, já está acontecendo valas comuns e os números podem e são muito
maiores do que estão sendo notificados.
Perdemos vidas e não números. Não
existe oposição entre economia e saúde,
temos que defender a vida humana, a vida
humana pressupõe cuidados com a vida e
cuidados com manutenção de empregos e
assim por diante, portanto, há que se ter uma
ação integrada com a defesa da vida humana em toda a sua extensão, em toda a sua
amplitude que é o grande valor, e essa vida
implica a existência do homo economicus e
também do homem em si biológico.

Se o vírus de laboratório, de Marte ou
de Pequim é irrelevante, continuará atingindo
a raça humana. O nacionalismo é o último
refúgio dos canalhas. Já que não se consegue fazer nada a culpa está no outro. A culpa
está no país estrangeiro. Época de epidemia
e de guerra é sempre xenofobia. Peste Negra,
quem fez? Os judeus.
Envenenavam os poços. Retirar sua responsabilidade, seu protagonismo ou tirar sua
culpa é uma tradição e ler é ler de novo moralmente. Peste Negra, fruto do pecado dos
homens no século XIV, Tuberculose vida boêmia, HIV vida promíscua, Coronavírus na China, devíamos nos fechar, etc., etc. Há sempre
uma leitura moral, ouvindo teorias conspiratórias que sempre existiram, mas a Internet dá
voz a todo mundo como profetizava Umberto Eco, resultado: antes era conversa de bar,
agora é algo universal (CORTELLA, KARNAL
& PONDÉ, 2019).
O mundo pós-pandemia e relações
pessoais vai exigir do ser humano um autoconhecimento que deverá se constituir uma
busca de todo ser humano, muito embora se
saiba que não são todas as pessoas que se
dispõem a fazer terapia e a cuidar da saúde
mental e, portanto, em pleno século XXI há
um aumento dos casos de ansiedade e depressão vem aumentando desenfreadamente
neste momento de pandemia.
Existem pessoas que têm casos psíquicos graves, que se torna doença, um exemplo
disso, o caso mais grave é a esquizofrenia,
essas pessoas durante a crise tem gatilhos
detonadores, essas pessoas não responsáveis pelas suas crises e precisam de ajuda
profissional, quem tem um problema grave
ou preexistente que se revela com a crise tem
que ser amparado com muita compaixão por
que essas pessoas, inclusive a lei, ela não
as julga, a lei as considera inimputável porque não podem ser julgadas porque não têm
liberdade de escolha.
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Para todos nós, que nos encontramos
a um degrau abaixo da insanidade total, que
é o caso da maioria da população a escolha
pela sanidade psíquica é uma escolha diária,
ou seja, o ser humano escolhe por aquilo que
é melhor, escolher o que quer colocar para
cima e se não é uma doença preexistente
existem mecanismos de relaxamento, de observar pessoas que sofrem mais para não
tornar o sofrimento magnificado, então, tudo
isso é para o ser humano aquilo que vai fazer
para atingir a estabilidade psíquica.
Harari (2018) na vigésima primeira das
suas questões recomenda meditação, ele que
não é religioso – ateu declarado, que não se
torna uma proposta religiosa afirma “se não
fizesse meditação não seria quem eu sou”. O
autor diz fazer duas horas diárias por dia de
meditação, essa é uma capacidade, ou seja,
respirar, conseguir refletir, parar, ler coisas
boas, enfatizar o que é positivo, não perder
de vista o risco, mas não se entregar ao pessimismo porque o pessimismo como método
filosófico ele é incrível, Schopenhauer, por
exemplo, mas o pessimismo como estratégia
de vida é covardia e é preguiça, uma vez que
se tudo vai dar errado não se precisa fazer
nada, por outro lado, o otimismo é estratégico
e prático e o otimismo é uma maneira do ser
humano agir ao tomar a decisão diária de sair
da cama e tomar decisões.
É muito importante em casa, se arrumar
porque isso quebra com o esculacho estético
que pode puxar para baixo a todos, é muito
importante tentar manter certa ordem de horários, principalmente os adolescentes e jovens que tendem a inverter o dia pela noite, é
muito importante de vez em quando quebrar
a ordem das coisas e ler coisas diferentes,
submeter-se a coisas fora da zona de conforto, tudo isso ajuda e melhora a condição de
otimista.
Por outro lado, se o ser humano abandona o banho, passa a se vestir com a roupa
de dormir, com camiseta da eleição passada
e passa a deitar assim dia e noite fica difícil

se tornar objeto de desejo, não é recomendação estética, é recomendação prática, nós
somos seres visuais, portanto, manter ordem
no espaço de trabalho, tentar fazer as coisas ordenadamente na medida do possível é
muito bom, não se trata de se usar máscaras
e adereços, se trata do ser humano perceber que é uma realidade física que percebe o
mundo por meio dos olhos, logo isso precisa
ser cuidado.
A seriedade da situação é tão grande
e é tão grave que nos faz perder o desejo de
dar risada das coisas engraçadas que aparecem e que acontecem em nosso dia-a-dia.
O Estado, é o único ente capaz de prover
infinitamente, mesmo se conhecendo os seus
limites com a permissividade e a necessidade
ao mesmo tempo demonstra que na experiência anterior de grande crise que ocorrem
em 1929, nos Estados Unidos, a medida que
Roosevelt implantou estatais, organismos de
busca de empregos e outras ações concretas
como a Companhia do Vale do Tennessee,
ele multiplicou os mecanismos de controle.
No Brasil a multiplicação dos mecanismos de controle curiosamente como Tribunais
de Contas, às vezes são envolvidos em escândalos, ou seja, no país em que o sensor
ficou imoral ou que aquele que deve conter
e verificar ficou eticamente duvidoso, como
aconteceu às vezes, com alguns tribunais se
torna problemático, então, deveria se multiplicar neste caso mecanismos de controle.
Todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente é um axioma
tradicional, portanto, esse é o momento que
Estado precisa de mais interferência, mas
esse não é o grande drama uma vez que no
Brasil há pouquíssimas pessoas contrárias ao
Estado, existem escassíssimos anarquistas
e escassíssimos liberais clássicos no Brasil
(KARNAL, 2018).
O que temos no Brasil são pessoas de
direita e de esquerda que quer mais Estado, ora o Estado fazendo censura a manifestações culturais, ora o Estado pagando por
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manifestações culturais é o que pode unir
o mais radical esquerdista brasileiro com o
mais conservador direitista é ambos penam
e defendem que o Estado tem que intervir
mais para acabar com a pouca vergonha ou
para instituir alguma pouca vergonha que ele
apoiem de alguma forma, logo, no Brasil o
que falta são anarquistas liberais que são os
que desconfiam do Estado.
Às vezes é necessário lembrar que
salvar vidas e emprego se torna mais importante que lutar por metas inflacionárias, mas
sempre é necessário lembrar que o Estado
é vigiado não porque seja desonesto, mas
porque representa o interesse de todos os cidadãos e, o que é público precisa ser vigiado
por todo mundo não porque os governantes
sejam particularmente honestos e desonestos, mas como lembra Rousseau quando trata
do “Contrato Social” é da natureza humana
buscar o seu bem-estar imediato e buscar o
benefício dos seus e a Democracia é o único
sistema que permite que seja coibido esse
tipo de egoísmo, porque nas Ditaduras a menos escândalos de corrupção, não porque a
menos corruptos é porque o corrupto está
associado ao Estado ou porque o corrupto
vai ser preso, mas não por corrupção e sim
por não ter dividido o seu ganho com o líder.
Ouvimos falar que há menos corrupção
na Coreia do Norte ou em Cuba é por que as
pessoas são mais honestas lá? Ou por que
há menos liberdade de Imprensa? A solução
democrática sempre é liberdade de imprensa,
plena garantia do exercício dessa liberdade
de imprensa e os excessos estão previstos na
Constituição, injúria, calúnia e difamação, no
entanto, a liberdade tem que ser total (KARNAL, 2018).
A doença pode mudar o comportamento da humanidade, o mundo de hoje é um
mundo curioso e se tem muito mais informações sobre cidadãos do que no século XIV.
Seria a Democracia com idas regulares às
urnas para decidir sobre pessoas que tem
pouquíssima liberdade de ação. O quanto um

presidente pode dispor do orçamento é muito pequeno perto do que já está disposto. O
verdadeiro poder no Brasil é exercido pelos
executivos municipais, estaduais e federal ou
pelos donos dos grandes bancos e grandes
empresas pelo sistema financeiro?
Essas são questões de extrema importância e relevância, assim como desdém que
as pessoas tem por política é alienação política ou por que elas percebem que a eleição
daquele prefeito é muito menos importante
do que uma grande empresa municipal e assim por diante. Será que de fato elas têm o
desdém por que de fato elas notam de onde
vem o verdadeiro poder e que todas aquelas
questões são para as grandes empresas?
A cor ideológica dos grandes governos
brasileiros mudou muito desde a redemocratização, desde Sarney, Collor, Itamar, Fernando
Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, passando por períodos de instabilidade.
A cor mudou muito, no entanto, paralelo a
isso o balanço das grandes instituições financeiras mudou muito pouco é como se essas
instituições financeiras dissessem tanto faz se
o fulano tem fama de comunista, reacionário,
fascista porque continuam lucrando bilhões,
então, essa é uma questão que precisa ser
colocada na reflexão e que afeta os todos.
Seria a Democracia a forma mais perfeita de controle conservador e autoritário do
indivíduo porque dá a ele um opióide que
são Redes Sociais nas Eleições enquanto que
na ditadura tínhamos o enfrentamento direto
com um regime que não ouvia as pessoas,
especialmente as ditaduras de direitas como
a de Pinochet no Chile ou esquerda com a
de Stalin na União Soviética? Seria esse tipo
de ditadura mais sincera ou seria o mercado
mais duro na repressão da criatividade artística ou do que foram os sensores na ditadura
de 64 a 85 no Brasil?
Essas são questões de extrema relevância é só comparar quem eram os criadores
artísticos e musicais em 1972 apogeu da ditadura Médici no Brasil com quem faz mais
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sucesso hoje no Brasil democrático, com o
Estado consagrado com uma Constituição
Aberta de 1988, são pensamentos incômodos e são bons de serem feitos, ou seja, nós
vivemos a ditadura perfeita como era no México que trocava o presidente regularmente
e não tinha golpe de Estado e ninguém tinha
participação política a não ser o PRI – Partido Revolucionário Institucional, essas são
questões importantes para se pensar e refletir
(KARNAL, 2018).
É importante pensar que a sociabilidade tem neste momento substitutos que são
placebos muito curiosos, por exemplo, em
uma reunião que se tem o rosto da pessoa
na tela é mais difícil ficar olhando o celular
e se distrair do que ao redor de uma mesa
que cada um olha embaixo da mesa o seu
celular e faz de conta que está ali de corpo
presente. Essa reunião olho no olho na tela é
mais focada no indivíduo do que uma reunião
presencial.
A liderança pós-pandemia será afetada?
Educação, Segurança, Saúde e Saneamento
fazem parte do Projeto de Estado e não de
Partido e não de pessoas. Há que preparar o
caminho para que o sucessor continue o Projeto de Estado de onde se parou. Existe uma
carência mundial de líderes na atualidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como
aporte teórico o pensamento e os resultados
de pesquisas de autores consagrados que refletem sobre a temática, tendo presente que a
contação de histórias é de extrema importância para o desenvolvimento das crianças uma
vez que contribui para os aspectos social,
cognitivo, emocional proporcionando uma
aprendizagem saudável e prazerosa para a
criança.
O referencial teórico se baseou na análise de artigos, documentários, produções
científicas que discutem, refletem por meio do
pensamento de Alvarenga et al (2019), Cor-

tella; Karnal & Pondé (2019); Conselho Federal de Psicologia (2020), Diamond (2013),
Harari (2015, 2016, 20189), Karnal, 2018,
Pinsky & Pinsky (2003), Rogers (20170 dentre outros que pesquisam sobre essa temática
que apresenta uma forma de estar no mundo
pós-pandemia com saúde.
As transformações sociais estão modificando o mundo pós-pandemia. Existem
algumas palavras que se tornaram muito presentes nos tempos do Coronavírus, entre elas
estão isolamento, quarentena, distanciamento
e a pergunta que fica é qual é o impacto que
essa experiência pode causar nas nossas vidas daqui em diante?
O nosso país vive uma crise mais profunda porque além da crise de saúde pública
estamos passando por uma crise política que
está vinculada a crise econômica e, com isso,
a sensação de angústia, característica de
uma era marcada pela doença que estamos
vivenciando acaba ganhando outro patamar
com adicionais de instabilidades e incertezas
na saúde, na política e na economia.
Muitas pessoas precisarão fazer o uso
da farmacologia e isso derruba o desejo pela
vida uma vez que a ansiedade ligada à incerteza é extremamente alta mesmo antes da
pandemia. O ser humano não está acostumado a incerteza e isso se percebe no processo histórico da humanidade a sociedade
moderna tem como característica o controle
em uma sociedade organizada.
Se colocar sob controle ajuda o ser humano e trouxe um problema para o mundo
moderno que foi a incerteza. A humanidade
já vivenciou muitas epidemias, no entanto, o
que se percebe é que a atual civilização é a
menos preparada para lidar com a epidemia
não do ponto de vista tecnológico, mas do
ponto de vista de lidar com a incerteza (ALVARENGA, 2019).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário e urgente a abordagem de diferentes temas com ideias plurais a respeito
desta crise que estamos todos enfrentando, afinal de contas, estamos diante de uma doença muito pouco conhecida e que de forma muito rápida paralisou e mudou o modo com o
mundo funciona.
Nós presenciamos a morte e o caos na saúde em muitos países, fomos obrigados a
mudar hábitos e a repensar conceitos que carregamos ao longo de toda a vida, nossa reflexão
vai abordar de trauma, mas principalmente de superação.
A extinção da humanidade tanto preconizada por profetas, videntes coloca em xeque
tais visões e o vírus com sua letalidade segue fazendo vítimas independentemente da classe
social se portando de forma invisível desafiando a ciência em sua cura e na criação de uma
vacina para conter tantas mortes.
Trauma e superação são coisas individuais, atualmente vivemos um trauma e com uma
superação que será coletiva frente a extinção da humanidade com o desaparecimento da
espécie. Vivemos uma pandemia que se espalha junto com a nossa capacidade de como
humanos de nos espalharmos pelo planeta com uma consciência da pandemia uma vez que
os meios de comunicação e de interligação colocam a todos cientes de tudo, o tempo todo.
Espero que no pós-pandemia tenhamos a experiência de não continuar doendo, isto é,
que o trauma que sem dúvida acontecerá não seja tão persistente, que seja capaz de não
perdurar dentro de nós e que não faça com que levemos a dor de agora por muito tempo,
porque aí é um trauma, uma ferida que não cicatriza.
A expectativa é aguardar, imaginar que aprenderemos algumas coisas, vamos sair dessa
tempestade com uma percepção que se deve antecipar a cautela, devemos nos organizar
porque outros momentos como esse poderão vir à tona de modo mais inesperado mas aí sim
esperado, portanto, teremos um aprendizado técnico.
Parcela daquilo que é o movimento de convivência desejada, a expressão da solidariedade, a capacidade da compaixão, o revigoramento da ciência que se coloque à serviço da
humanidade e não exclusivamente da atividade mercantilista que isso tenha presença em um
momento mais extenso. Por isso, uma esperança, um desejo de que isso venha acontecer.
Teremos uma humanidade assustada, ainda em estado de perplexidade, procurando entender
algumas coisas que só ficarão claras, talvez daqui há muitos anos.
A expectativa é que a pós-epidemia seja um pouco menos trágica do que anterior a
Pandemia do Coronavírus. Que sejamos mais éticos e que tenhamos a consciência de que a
Ética é verificada em tempos de crise, no momento da dificuldade, todo mundo é generoso
quando tudo sobra, quando tudo é fácil, a medição da ética se dá na fronteira do horror, esse
é o momento para medi-la como crê Aristóteles em sua obra “Ética a Nicômaco” que ela começa por uma prática e não por conceitos anteriores. Alguém arrisca a vida para que outros
não arrisquem as suas, ou a sua.
O Brasil vive várias camadas de incertezas e essa incerteza do vírus faz com que cheguemos à conclusão de que a espécie humana é uma espécie precária, frágil
e dependente. As pessoas esperam um discurso para saber o que fazer para
se proteger sobre o isolamento horizontal, vertical, inteligente e isso afeta a
percepção das pessoas em relação ao próprio Coronavírus e sua letalidade.
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ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: CAMINHO PARA
ASSEGURAR O DIREITO À APRENDIZAGEM NO BRASIL
RESUMO: A temática do artigo reforça que a alfabetização na idade certa é o primeiro passo na
garantia das aprendizagens na trajetória escolar das crianças. Nesse viés, o presente trabalho,
tem como objetivo discutir a importância de assegurar o direito à aprendizagem, pela alfabetização
na idade certa. Visa também refletir sobre a trajetória dos ciclos escolares, seus desafios e sua
relação com o direito à aprendizagem das crianças. Esclarece sobre o Plano Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) na busca da formação dos educadores, para a garantia da
alfabetização das crianças até os oito anos de idade. A metodologia foi baseada em pesquisa
qualitativa, sendo que para o levantamento dos dados utilizou-se pesquisa bibliográfica em mídia
digital e impressa. Desse modo, os resultados obtidos apontam que torna-se necessário e urgente
que nas séries iniciais, a criança esteja mergulhada em um ambiente capaz de estimular uma
alfabetização de qualidade, visto que a alfabetização é um instrumento valioso para melhores
resultados na formação das crianças nas etapas escolares futuras, favorecendo aprendizagens
mais significativas e duradouras.

Palavras-chave: Alfabetização; Direito à Aprendizagem; Ciclos de Alfabetização; PNAIC.
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INTRODUÇÃO

É

possível entender a alfabetização como um processo que permite ao aluno dominar um código e ter habilidades para usá-lo, ultrapassando barreiras e experienciando a leitura e a escrita.

Visando garantir práticas voltadas para a leitura e escrita das crianças, o Marco de Ação
da Agenda de Educação 2030, da qual o Brasil é signatário destaca que a etapa de alfabetização é a base para “garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem durante toda a vida e para todos”.
A inquietação para este trabalho partiu da percepção de que a realidade brasileira ainda
está distante de alcançar essa meta, visto que ainda há muitas crianças e jovens que não
foram alfabetizados na idade certa e até mesmo, depois dela.
Neste viés, este trabalho tem como objetivo discutir a importância de assegurar o direito
à aprendizagem, pela alfabetização na idade certa. Para isso, apresenta-se os conceitos que
envolvem o processo de alfabetização, esclarece sobre os ciclos de alfabetização e a sua
importante função deles para assegurar o direito à aprendizagem.
Por fim, oferece uma análise sobre o PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa, criado em 2012 e que visa alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade, ao
final do terceiro ano do ensino fundamental.
Com as mudanças e avanços que ocorrem, novos paradigmas e necessidades surgem
também no campo da alfabetização. Visto que garantir a alfabetização para todos é uma tarefa
complexa e que envolve os direitos dos cidadãos, busca-se meios para que a alfabetização
possa ser efetivada com sucesso no país. Há que se destacar algumas destas tentativas,
como os ciclos de aprendizagem e o PNAIC, que se tornaram importantes ferramentas para
a garantia dos direitos de aprendizagem das crianças do país.
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ALFABETIZAÇÃO: ALGUNS CONCEITOS
Sabe-se que há uma tentativa de atribuir um significado muito abrangente à alfabetização, vista como um processo contínuo
que se estende por toda vida, ou seja, não
finaliza na aprendizagem da escrita e leitura
nos primeiros anos escolares. Atualmente,
tem-se também outros conceitos que são relevantes para a compreensão do conceito de
alfabetização.

REFLEXÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO,
ESCOLARIZAÇÃO E LETRAMENTO
Segundo Soares (2003, p. 38), considera-se a escolarização como o acesso ao
mundo da escrita, processo realizado na e
pela escola. É papel da escola zelar pela escolarização, pela a aprendizagem da leitura
e da escrita, a alfabetização e também pelo
desenvolvimento além desta aprendizagem
básica, ou seja, “das habilidades, dos conhecimentos e atitudes necessárias ao uso
efetivo e competente da leitura e da escrita
nas práticas sociais que envolvam a língua
escrita, ou seja, o letramento”.
Infelizmente, os níveis de alfabetização
no Brasil, tanto em crianças, quanto jovens
ou adultos são alarmantes, o que coloca em
xeque a atuação da escola diante do fracasso
escolar na alfabetização. Da mesma forma,
as causas de dificuldades no uso da língua
escrita ou o desinteresse pela leitura, são
vistas como resultado de problemas da escolarização, ou seja, “o fracasso da escola
no desenvolvimento de habilidades de uso
social da leitura e da escrita, bem como, na
promoção de atitudes positivas em relação à
leitura” (SOARES, 2003, p. 40).

Para traçar um caminho eficaz é preciso investigar como a escola tem atuado para
desenvolver habilidades que envolvem a leitura e a escrita e como se relacionam com
as competências (ou as incompetências) dos
alunos neste campo.
Percebe-se que alfabetização e letramento são processos distintos, interdependentes e indissociáveis. Assim, a alfabetização não é considerada um pré-requisito para
o letramento. Analfabetos podem ter um certo
nível de letramento: não tendo adquirido a
tecnologia da escrita, utilizam-se de quem a
tem para fazer uso da leitura e da escrita”
(SOARES, 2003, p. 92).
Pode-se afirmar que a alfabetização escolar é apenas uma modalidade das diversas
modalidades de alfabetização. Para Soares
(2003, p. 45):
No processo de alfabetização pode-se esperar que resulte ao fim de determinado
tempo de aprendizagem, “um produto”
que se pode reconhecer, cuja aquisição,
ou não, atesta ou nega a eficiência do
processo de escolarização. Ao contrário,
se dá ao processo de letramento, pois
não há possibilidade de se chegar a um
produto final, visto que é um “processo”,
sem decisões em que ponto do processo o iletrado se torna letrado (SOARES,
2003, p.45).

Desse modo, observa-se que as relações entre alfabetização e escolarização são
facilmente percebidas. Em busca de favorecer o desenvolvimento e as aprendizagens
da criança na escola, sobretudo do alcance
da alfabetização na idade certa, há os ciclos
de aprendizagem, que serão explicitados a
seguir.

As discussões sobre problemas de letramento da população brasileira ocorridas
nas últimas décadas, pouco avançaram. Por
isso, há necessidade de mais pesquisas e estudos, capazes de analisar as relações entre
esses problemas e a escolarização.
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OS CICLOS DE APRENDIZAGEM PARA A
ALFABETIZAÇÃO
Com foco na eficiência da escola em
favorecer a alfabetização de meninos e meninas na idade certa, têm-se os ciclos de aprendizagem para a alfabetização. Considera-se
que o Ciclo de Alfabetização que corresponde
aos três anos iniciais do ensino fundamental é
uma realidade nacional. De acordo com Brasil
(2012), ele está presente em 65% do território
nacional.
Com a implantação do ensino fundamental de nove anos, houve recomendação
que “os anos iniciais fossem transformados
em um ciclo único (ciclo da infância), sem
reprovação. Essa proposta foi também incorporada pelo Ministério da Educação” (MAINARDES; STREMEL, 2012, p. 7).
Segundo Menezes (2001), o sistema
de ciclos foi criado como uma opção ao tradicional sistema de séries, pois no sistema
tradicional de séries o aluno era avaliado no
fim do ano letivo. Já no sistema de ciclos, a
avaliação ocorre ao longo dos ciclos durante
o ano.
Este sistema foi baseado no regime da
progressão continuada, ou seja, proporciona
pedagogicamente a oportunidade de se trabalhar a vida escolar e o currículo dos alunos
com mais tempo, sendo que a reprovação
caso tivesse que ocorrer, só se daria no final
de cada ciclo.
Considera-se que a implantação dos ciclos está diretamente relacionada ao alcance
da meta 05 do Plano Nacional de Educação,
que trata do compromisso de alfabetizar todas as crianças do país até os oito anos de
idade.

Entretanto, tal proposta envolve muitos desafios, sabe-se, que as condições de
trabalho existentes para os professores, na
rede pública são insuficientes para garantir
uma aprendizagem efetiva de todos. Devido
ao grande número de alunos por classe [...]”,
o que dificulta assim um acompanhamento
individualizado (BARRETTO, 2001, p. 52).
De acordo com Freitas (2000 apud Barretto, 2001), a falta de estrutura pessoal e física, além da falta de capacitação docente são
grandes desafios. Segundo Barretto (2001),
é necessário que os professores sejam preparados previamente para enfrentar os novos
desafios. Sabe-se que uma queixa recorrente
é a falta de capacitação em especial, para os
professores que atuam no regime de ciclos.
Constata-se que muitos professores não
apoiam a ideia de não poderem reprovar os
alunos, visto que devido aos ciclos, o controle
e o “poder” da situação de ensino, deixa de
estar centralizada nas mãos dos educadores
e segundo eles, o cotidiano da sala de aula
tornou-se muito difícil neste contexto proposto.
Os educadores apontam que isso não
reflete uma resistência à mudança ou conservadorismo, mas receio de que as crianças
cheguem ao final do ciclo sem a alfabetização
completa.
Considera-se que a adesão aos ciclos
ainda é parcial e há entraves de ordem prática
que dificultam a implementação em algumas
regiões, visto que se trata de uma mudança
nos detalhes formais e na cultura da escola.
Por isso, o funcionamento adequado dos ciclos demandará mais tempo do que previsto,
para ser consolidado.
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Há formalmente um estudo e a expectativa de que a implantação dos ciclos ocorra
de forma efetiva, garantindo que as crianças
tenham avanços significativos em seu processo de alfabetização, entretanto, o que está no
papel levará tempo para transformar pessoas
e moldar uma nova face à escola (BARRETTO, 2001).
“A realidade tem mostrado que um dos
grandes desafios, na implementação do Ciclo
de Alfabetização, é o de assegurar às crianças o direito às aprendizagens básicas no
tempo de três anos” (BRASIL, 2012, p. 18).
De acordo com Brasil (2012, p. 19), o
Ciclo Básico de Alfabetização não pode ocorrer como um trabalho isolado, mas um processo global da Educação Básica.
Nele espera-se que “(re) crie os Projetos Políticos Pedagógicos; atue interdisciplinarmente nos currículos; possibilita que o processo avaliativo cumpra seu papel diagnóstico e
que se desvele em ações diversas, principalmente de apoio às crianças com dificuldades”.
Desse modo, é possível enfatizar a ludicidade e a imaginação, com propostas instigantes, favorecendo também que às famílias
em suas críticas, sugestões e necessidades
recebam uma escuta atenta e qualificada, e
que o professor se incumba do propósito de
garantir as aprendizagens dos alunos no processo de formação de todos e de cada um.
Ainda de acordo com Brasil (2012) este
trabalho deve favorecer um olhar atento para
as crianças em suas potencialidades, seus
diferentes modos de aprender, seus diversos
ritmos e como produtoras de críticas de cultura e não só consumidoras. Assim, a criança
precisa ser vista como sujeito de direitos: direito de ser falante, ouvinte, leitora, escritora,
autônoma e autora.

Além do árduo trabalho desenvolvido
em cada escola, há também tentativas do
governo para superar o desafio da alfabetização, como é o caso do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A
existência de Políticas Públicas voltadas para
assegurar a organicidade e o cumprimento
de todas as finalidades do processo ensino/
aprendizagem é fundamental. É urgente e necessário garantir os direitos de aprendizagem
das crianças.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa, optou-se pela pesquisa de base bibliográfica de abordagem documental. Teve como aportes os trabalhos de
Soares (2003), Mainardes e Stremel (2012),
Barretto (2001) e Callegari (2014), bem como
algumas Legislações e documentos oficiais
como Brasil (2012 e 2017), que abordam o
tema discutido neste artigo.
Para a pesquisa, foram analisados livros, artigos, documentos, legislações e outros trabalhos científicos que apresentaram
reflexões pertinentes, contribuindo para uma
maior compreensão da temática em questão.
Feita esta contextualização e a apresentação anterior de alguns conceitos e sobre a
tentativa de garantir a alfabetização por meio
dos ciclos de aprendizagem, parte-se neste
momento para uma análise mais centralizada,
tratando do Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa.
Com isso, há subsídios suficientes para
discutir a seguir, a urgência da criação de
Políticas Públicas que viabilizem a aprendizagem das crianças, em especial que garantam
a alfabetização de meninos e meninas na idade esperada.
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O PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
(PNAIC)
De acordo com Brasil (2017, p. 3), o
chamado PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é:
[...] um compromisso formal e solidário
assumido pelos governos Federal, do
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, desde 2012, para atender à Meta
5 do Plano Nacional da Educação (PNE),
que estabelece a obrigatoriedade de Alfabetizar todas as crianças, no máximo,
até o final do 3º (terceiro) ano do ensino
fundamental (BRASIL, 2017, p. 3).

De acordo com Callegari (2014, p. 6),
“[...] o Pacto surgiu a partir de uma consciência ampla, geral e irrestrita de que um dos
problemas mais graves do processo educacional brasileiro reside exatamente nos momentos da alfabetização”.
A questão da alfabetização nas escolas, perpassa pela atuação de todos os atores, em especial do professor, que precisa
de apoio, formação e um novo olhar sobre
as necessidades e potencialidades de cada
aluno para se alfabetizar.
Na prática, o PNAIC é um programa de
formação de educadores grandioso e fundamental para a garantia das aprendizagens,
em especial, da alfabetização no Brasil, sendo que com ele, mobiliza-se mais de trezentos
mil educadores que lidam com a alfabetização.

Um dos grandes avanços dessa formação é sua sistematização, com um eixo
único que possibilita explorar novas possibilidades, tecnologias e invenções, favorecendo
que professores e alunos, juntos, avancem no
processo de alfabetização. Em 2013, iniciou-se “a formação de profissionais da educação
em alfabetização em Língua Portuguesa, mas
que vai visitar em forma espiralada os conhecimentos necessários em Matemática, em
Ciências e em Arte” (CALLEGARI, 2014, p. 8).
A expectativa de alfabetizar todas as
crianças matriculadas na rede regular de ensino até o final do terceiro ano do ensino fundamental, exige uma visão ampla e sistemática
da educação e torna-se um dos pilares para
o alcance de outras metas do Plano Nacional
da Educação - PNE, como a universalização
do ensino fundamental de nove anos para
todos e a garantia de conclusão dessa etapa
na idade esperada, até o final da vigência do
PNE, em 2024.
Sabe-se que se a alfabetização não
ocorre no momento adequado são acumulados déficits educacionais, que podem acompanhar a criança em seu percurso formativo,
refletindo nos processos de aprendizagem
que terá na vida escolar, persistindo inclusive
na fase em que o aluno se torna jovem e até
mesmo adulto. Portanto, garantir o direito à
aprendizagem das crianças até os oito anos
de idade, é fundamental.
Um ponto importante do PNAIC, é o seu
foco de alfabetizar até os oito anos de idade
todos os alunos matriculados na rede regular
de ensino:

30 - Abril/2021 - Educar FCE

499

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

Essa idade não foi definida arbitrariamente. Depois de muitos estudos, há um consenso entre educadores, especialistas e
pesquisadores do assunto de que até os
oito anos de idade é possível construir
uma convergência entre todas as crianças
que chegam de forma desigual no ensino
fundamental aos seis anos de idade, de
forma que possam trilhar um conjunto de
experiências, aprendizados e percursos
que permitam que em três anos no máximo – ou seja, aos oito anos – todas
estejam alfabetizadas (CALLEGARI, 2014,
p. 6).

Ainda segundo o mesmo autor, no
PNAIC a alfabetização não é vista apenas
como uma técnica, “[...] de juntar LÉ com
CRÉ. Tem que ter significância e as crianças,
ao visitarem um conjunto de outros conhecimentos correlatos no aprendizado da Língua
Portuguesa como eixo estruturante, vão fazendo descobertas maravilhosas”.
Entende-se que a responsabilidade
pela alfabetização das crianças precisa ser
acolhida por todos: docentes, gestores e instituições, na busca de uma educação efetivamente democrática e socialmente mais justa”
(BRASIL, 2017, p. 3). Callegari (2014, p. 7)
corrobora com essa informação e afirma que
os dados das pesquisas nacionais mostram
algo muito preocupante, “que uma parte significativa das crianças brasileiras chega ao final
do ensino fundamental – lá pelos seus dez ou
onze anos de idade – sem estar alfabetizada.
Essa é uma questão gravíssima”.
Desse modo, percebe-se que o PNAIC
busca solucionar essa dívida com a alfabetização de crianças pequenas.

MOMENTO ATUAL DO PNAIC
Ressalta-se que em 2016, o PNAIC sofreu mudanças promovidas pelo Ministério da
Educação, pois consideraram também os dados da Avaliação Nacional da Alfabetização
(ANA), mostrando que nos anos de 2013 e
2014 houve baixo rendimento das crianças
em Língua Portuguesa e Matemática (BRASIL,
2017).
Os dados mais atuais, demonstram que
em 2017 e já com indicadores melhores, embora ainda longe dos resultados desejados, o
PNAIC partindo de uma política educacional
sistêmica e de perspectivas de alfabetização
ampliadas, foi eficiente para a melhoria da
aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental. Percebe-se
que os resultados também foram positivos,
devido ao trabalho desenvolvido com a Alfabetização na Idade Certa e a inclusão da
Educação Infantil, com foco nas especificidades do trabalho de leitura e escrita com as
crianças.
Atualmente o sucesso do PNAIC pode
ser evidenciado a partir de três indicadores
principais. O primeiro é o resultado da escola nas avaliações tanto das redes de ensino,
quanto da ANA. O segundo indicador, é a autonomia que o professor alfabetizador ganhou
com estratégias e recursos didáticos, que lhe
permitiram alfabetizar, independentemente
dos livros ou materiais didáticos oferecidos e
indicados pela rede ou instituição de ensino.
O terceiro indicador do sucesso do
PNAIC, refere-se a diretores e coordenadores
pedagógicos que apoiam o trabalho dos professores, estimulando a oferta de um ambiente motivador à leitura e à escrita na escola.
Desse modo, compreende-se que “alfabetizar
com qualidade é um compromisso de uma
gestão democrática e uma atitude de respeito
à equidade, à inclusão e à igualdade de oportunidades” (BRASIL, 2017, p. 5).
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Com as experiências, os desafios e
evidências em escolas e redes envolvendo a
alfabetização, novas propostas foram discutidas. Com base nessas articulações e com
diálogo entre MEC, Conselho Nacional de
Secretários de Educação (CONSED) e União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), propõem-se para o PNAIC
2017, entre outros aspectos:
[...] o fortalecimento do regime de colaboração e do diálogo entre União, Estados,
Municípios, instituições formadoras e escolas; o estabelecimento da escola como
locus preferencial da formação continuada, oferecendo um ambiente de paz, contrário a qualquer tipo de discriminação,
propício à aprendizagem e à inclusão de
todos, colocando o foco nos estudantes e
na prática docente; o repasse de recursos
financeiros para aquisição de materiais de
alfabetização selecionados pela seccional
da UNDIME e pela UF, que devem responsabilizar-se pela qualidade e adequação à
sua realidade (BRASIL, 2017, p. 5).

Com tais pressupostos, observa-se que
a principal inovação refere-se ao foco na intencionalidade pedagógica tanto das formações
ofertadas, quanto no que diz respeito ao fortalecimento da capacidade institucional local, o
que reforça a importância de que todos os envolvidos no ambiente escolar sejam “altamente
comprometidos com os processos formativos
e de monitoramento, avaliação e intervenção
pedagógica” (BRASIL, 2017, p. 7).
Desse modo, os estados e municípios
também precisam assumir compromissos na
adesão ao PNAIC, tanto ao que se refere a
implantação do PNAIC, quanto das ações de
formação no âmbito do Programa Novo Mais
Educação. Este programa consiste em uma
estratégia do Ministério da Educação, com
o objetivo de melhorar a aprendizagem em
língua portuguesa e matemática no ensino
fundamental, ampliando a jornada escolar de
crianças e adolescentes. Ele foi criado pela
Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela

Resolução FNDE nº 5/2016. As escolas que
fizeram adesão ao Programa Novo Mais Educação deverão organizar as ações como prevê o programa.
Cabe ao MEC fornecer formação básica
para os articuladores do projeto e disponibilizar material básico on-line nas disciplinas de
língua portuguesa e matemática para apoiar
as escolas, porém, vale ressaltar que tal medida não prejudica as opções de materiais e
estratégias didáticas delas (BRASIL, 2017).
Com tal adesão, os estados e municípios se
comprometem a garantir a alfabetização e o
letramento de todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, ao final do terceiro
ano do ensino fundamental. Assim, assumem
diversas responsabilidades

O FOCO E A GESTÃO DO PNAIC
É possível afirmar que em 2017, com
a análise dos resultados da ANA de 2013
e 2014, entre outros recursos, bem como o
depoimento de professores alfabetizadores,
torna-se crucial implementar estratégias didático-pedagógicas que “efetivamente permitam
às crianças e a consolidação dos direitos, das
competências e das habilidades de Leitura,
Escrita e Matemática previstos para serem
alcançados em cada ano do Ciclo de Alfabetização” (BRASIL, 2017, p. 11).
Considera-se que esse ciclo deve ser
marcado por ações pedagógicas que preparem uma sólida estrutura para as aprendizagens que virão posteriormente. Tal condição, perpassa pela formação continuada dos
educadores, que são capazes de promover
mudanças nas aprendizagens das crianças,
com vistas a universalizar a alfabetização de
qualidade.
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Sugere-se que a formação continuada
seja realizada em serviço, respeitando o diagnóstico de cada sala de aula, garantindo a
ampliação do repertório do professor, para
que ele tenha segurança e autonomia nas
atividades de alfabetização e do letramento
permitindo assim, intervir para cada aluno
possa superar os obstáculos e progredir no
seu desenvolvimento.
De acordo com Brasil (2017, p. 12), a
equipe do SEB entende a alfabetização como
um processo intencional, complexo e interdisciplinar. Para isso, propõe uma educação integral, na qual a criança seja inserida em uma
ambiente que seja ao mesmo tempo seguro, lúdico e motivador novas aprendizagens,
“[...] articulando assim, a vivência de valores
como curiosidade, criatividade, respeito às
diferenças, espírito investigativo, trabalho cooperativo, resiliência, resolução de problemas
e outros”.
O foco do PNAIC é construir novos patamares de educação, em que tanto os professores, quanto os formadores e gestores
possam mobilizar os seus conhecimentos
para oferecer uma formação ampla, interdisciplinar e integral à toda criança matriculada
na escola, considerando a alfabetização o começo para uma trajetória escolar de sucesso.
Para seguir nesse foco, a principal estratégia da gestão nacional do PNAIC é “fortalecer a autonomia dos entes envolvidos, de
modo a facilitar processos flexíveis de formação e valorizar as especificidades, necessidades e responsabilidades legais do sistema de
ensino”. Vale destacar que o Comitê Gestor
Estadual para a Alfabetização e o Letramento
é [...]” responsável pela articulação, pelo diálogo e pelos resultados da alfabetização em
cada Unidade Federada, fomentando o regime de colaboração previsto no Plano Nacional de Educação”. (BRASIL, 2017, p. 12;13).

Com isso, é de responsabilidade deste Comitê Gestor, ampliar as aprendizagens
das crianças em cada estado, bem como, a
definição de metas para cada escola, o sistema público de ensino como um todo e a
mobilização para que isso de fato aconteça.
Para isso, ele poderá contar com o apoio de
outros membros, como “[...] as famílias, as
Associações de Pais e Mestres, os Conselhos
Escolares, os Conselhos Municipais de Educação e dos diversos fóruns, associações e
organizações regularmente instituídos” (BRASIL, 2017, p. 13).
Os coordenadores estaduais podem
contar com as Universidades Públicas, os
Institutos Federais, os Centros de Formação
de docentes para a definição das formações
realizadas no âmbito do PNAIC, considerando
a competência profissional e capacidade de
inovar e empreender de cada uma delas. Tal
contribuição é fundamental na elaboração de
projetos de formação em serviço para os educadores alfabetizadores, capaz de integrar a
teoria e prática, favorecendo também a resolução de problemas na rede em que atuam.
Além disso, vale ressaltar que as mudanças propostas pelo PNAIC não influenciam diretamente nos materiais e projetos que
as redes de ensino dos estados e municípios
já possuem.
Desse modo, espera-se que o PNAIC se
constitua em um meio eficaz na superação da
desigualdade na aprendizagem das crianças,
garantindo que até os oito anos de idade, todas as crianças matriculadas na rede regular
de ensino, alcancem plenamente condições
para a alfabetização e o letramento. Tal conquista, é fundamental para que avancem em
suas aprendizagens, superem os obstáculos
em busca de mais conhecimentos, que favoreçam o exercício pleno da cidadania no país.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na trajetória de construção desse trabalho, foi possível compreender que a alfabetização
sempre ocupou um lugar de destaque na educação, sendo a sua garantia algo muito importante no país. Entretanto, não é suficiente que as crianças aprendam apenas decodificar letras,
ou a ler e escrever palavras ou frases isoladas, sem contexto. É necessário também escrever
com coesão e clareza, ser capaz de interpretar o que se está lendo e integrar o papel social,
que a escrita e a leitura ocupam no cotidiano.
Nesse contexto, o sistema de ciclos foi criado como uma opção ao tradicional sistema de séries, em que a avaliação ocorre ao longo dos ciclos durante o ano, permitindo que
durante um determinado período a criança alcance plenamente a alfabetização. Outro ponto
de destaque é ocupado pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, um
compromisso formal e solidário assumido pelos governos, que investe na formação continuada
de professores alfabetizadores, para tentar remediar o resultado não satisfatório das escolas
brasileiras na Avaliação Nacional de Alfabetização o (ANA).
Assim, este trabalho obteve como resultado que é fundamental garantir a alfabetização
das crianças até os oito anos de idade, ou terceiro ano do ciclo de alfabetização para reduzir
déficits escolares futuros e também a distorção idade-série na Educação Básica. Tais ações
dependem tanto da atuação da escola, quanto do apoio da família e de políticas públicas
eficazes.
O estudo desenvolvido foi de grande valia, pois enriqueceu as minhas aprendizagens
e ampliou o meu olhar como educadora na busca de condições favoráveis, para promover
uma educação de qualidade para os meus alunos. Com os resultados obtidos é possível dar
continuidade neste estudo, visto que se trata de uma temática atual e urgente, que pode trilhar
novos rumos ao longo dos anos e de novas pesquisas.
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BRINCAR, EDUCAR E SE DIVERTIR
RESUMO: O objetivo deste trabalho é compreender o campo de estudo “Do Brincar” e qual sua
relação com a cultura, seja de território em que a criança pertence, midiática, como influência de
brincadeiras e os materiais não estruturados. O que podemos enquanto educadores ampliar a partir
de perguntas interessantes construídas coletivamente para apoiar os novos conhecimentos nos
anteriores; de acordo com a teoria de Vygotsky, reconhecer a zona de desenvolvimento proximal,
que leva o educando de um nível de desempenho real, a um nível de desempenho potencial,
partindo das experiência dos bebês e crianças para explorar temas qualitativos como proposta
de atividades e projetos na educação infantil. Brincar e imaginar são momentos fundamentais
para o desenvolvimento, estimular a imaginação das crianças é oportunizar vivências lúdicas a
fim de criar possibilidades de encantamento e aprendizagens.

Palavras-chave: Brincadeira; Cultura; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

brincadeira é uma linguagem em que a criança constrói narrativas, pensamentos, é a forma da criança experimentar o mundo, fazer escolhas, amizades, estabelecer critérios, regras de convivência etc., para o desenvolvimento de suas
capacidades e construção de seus próprios repertórios.
Uma das funções primordiais do ato de brincar é a vinculação com a cultura e o processo de inserção da criança no mundo social. A brincadeira na visão de Brougère (2008)
supõe o contexto social e cultural, pelas relações interindividuais, a criança explora o mundo
e as suas potencialidades, de maneira espontânea e divertida, desenvolvendo assim suas
capacidades cognitivas, motoras e afetivas.
O sistema educacional deve estimular a curiosidade e o instinto de saber da criança, estimular que fale, que se expresse por meio de diferentes linguagens. Segundo Piaget a criança
passa por diferentes fases em seu desenvolvimento, como o sensório-motor (exercícios motores e lúdicos), o pré-operatório (jogo simbólico, jogo de ficção, de imitação ou imaginação)
e período operatório (jogo de regras, jogo de combinações sensório-motoras ou intelectuais
e relações sociais), isto significa que em cada momento desenvolve diferentes esquemas de
ação e pensamento, utilizando diferentes formas e recursos para entender e agir no mundo.
Nesse sentido temos que diversificar os conteúdos para qualificar as aprendizagens,
reconhecer cada sujeito como indivíduo, que pertence a um território, e que neles há espaços de cultura e significação de grande importância quando se reflete sobre a educação de
bebês e crianças.
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BRINCAR
No contexto da Educação Infantil desmistificar o “brincar por brincar”, o brincar
como passatempo tem percorrido um longo
caminho para a confirmação de que a brincadeira traz vivências significativas aos bebês
e crianças.
De acordo com Gilles Brougère no livro
Brinquedo e cultura, no capítulo: De Rousseau ao Romantismo, “Essa valorização da espontaneidade natural só pode conduzir a uma
total reavaliação da brincadeira, que aparece
como comportamento por excelência dessa
criança rica de potencialidades interiores. [...]
Tornar a brincadeira um suporte pedagógico
é seguir a natureza. Fröbel aplicará tais ideias
num sistema de educação pré-escolar para
crianças pequenas, baseado, em grande parte, na brincadeira (o Kindergarten, jardim de
infância, cujo nome traduz todo naturalismo
dessa concepção).” (p. 90-91).
Ainda de acordo com o autor BROUGÈRE, “Depois disso psicólogos tentaram
fundamentar cientificamente, esse valor de
aprendizagem outorgado à brincadeira p. 92)
e “A posição daqueles que postulam um interesse pela brincadeira na aprendizagem parece bem enfraquecido a partir do momento em
que os modelos ideológicos românticos e etológicos foram desfeitos, ambos valorizando
uma atividade lúdica espontânea na criança,
como fonte de aprendizagem. Compreende-se então, mais facilmente, certas reticências
diante da brincadeira, que convidam a práticas que introduzem a brincadeira sem, no
entanto, aceitar essa confiança na natureza.”
(p. 96), nas palavras do autor:

Tratemos aqui a brincadeira humana que
supõe contexto social e cultural. É preciso, efetivamente, romper com o mito da
brincadeira natural. A criança está inserida, desde o seu nascimento, num contexto social e seus comportamentos estão
impregnados por essa imersão inevitável.
Não existe na criança uma brincadeira natural. A brincadeira é um processo de relações interindividuais, portanto de cultura
(p. 97).

Nesse sentido BROUGÈRE destaca que
a brincadeira pressupõe uma aprendizagem
social, aprende-se a brincar, a brincadeira
não é inata, “É o adulto que, como destaca
Wallon, por metáfora, batizou de brincadeira
todos os comportamentos de descoberta da
criança.” (p. 98).
Segundo BATESON (1977) A brincadeira só é possível se os seres que ela se dedica
forem capazes de um certo grau de metacomunicação, ou seja, se forem capazes de
trocar sinais que veiculem a mensagem isto
é uma brincadeira.
A partir dessa concepção para Gilles
Brougère, “A brincadeira não é um comportamento específico, mas uma situação na qual
esse comportamento toma uma significação
específica. É possível ver que a brincadeira
supõe comunicação e interpretação.
Para que essa situação particular surja,
existe uma decisão por parte daqueles que
brincam: decisão de entrar na brincadeira,
mas também de construí-la segundo modalidades particulares. [...] Esse sistema se
exprime através de um conjunto de regras,
porque as decisões constroem um universo
lúdico, partilhado ou partilhável com outros”
(p. 100-101).
Para brincar, existe um acordo sobre as
regras (é o caso de jogos clássicos já existentes, em que os jogadores, de comum acordo,
podem transformar certos aspectos das regras) ou uma construção de regras.
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É o caso das brincadeiras simbólicas,
que supõem um acordo sobre os papéis e os
atos. As regras não preexistem à brincadeira,
mas são produzidas à medida que se desenvolve a brincadeira. Vygotsky mostrou claramente que o imaginário da brincadeira era
produzido pela regra. (BROUGÈRE, p.101).
Para o autor do livro Brinquedo e Cultura: A criança pode sem riscos, inventar, criar,
tentar, nesse universo. A brincadeira é “um
meio de minimizar as consequências de seus
próprios atos e, por isso, aprender numa situação que comporta menos riscos.” (BRUNER,
J., S., p.52); “A situação assim descrita parece um meio de educação da criança, mesmo
que precisemos ser reservados quanto aos
benefícios reais que a criança pode retirar
dela, na falta de poder colocá-las diretamente em evidência: aparentemente é um espaço
de socialização, de domínio da relação com o
outro, de apropriação da cultura, de exercício
da decisão e da invenção” (BROUGÈRE, p.
103-104).
De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL,
1998), “O principal indicador da brincadeira,
entre as crianças, é o papel que assumem
enquanto brincam. Ao adotar outros papéis
na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo
e substituindo suas ações cotidianas pelas
ações características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos” (p.27).

EDUCAR
Educar e cuidar na educação infantil
são palavras indissociáveis, sem separações,
podemos afirmar que toda brincadeira tem
aprendizagens e que o cuidar é ter contato
afetivo,
O ensino absorvido de maneira lúdica
passa a adquirir um aspecto significativo
e afetivo no curso do desenvolvimento da
inteligência da criança, já que ela se modifica de ato puramente transmissor a ato

transformador em ludicidade, denotando-se, portanto, em jogo (CARVALHO, 1992,
p. 28)

Segundo BROUGÈRE, o educador
pode, portanto, construir um ambiente que
estimule a brincadeira em função dos resultados desejados. Não se tem certeza de que
a criança vá agir, com esse material, como
desejaríamos, mas aumentamos, assim, as
chances de que ele o faça; num universo sem
certezas, só podemos trabalhar com probabilidades. Portanto, é importante analisar seus
objetivos e tentar, por isso, propor materiais
que otimizem as chances de preencher tais
objetivos (p.105):
É importante lembrar que, ao promover
oportunidades de interações e brincadeiras, a (o) professora (or.) realiza um trabalho pedagógico que é fundamental para
o desenvolvimento integral das crianças.
Com as brincadeiras, as crianças exercitam e formam uma percepção cada vez
mais aguçada das coisas (formas, cores,
tamanhos, texturas, volume, peso etc.),
vão formando uma memória, descobrem
possibilidades de exploração dos objetos,
encontram soluções para problemas que
aparecem na brinca na brincadeira, vão
formando uma imagem de si. Ao brincar
com outras crianças nos jogos, nas brincadeiras de movimento, nas brincadeiras
tradicionais, as crianças ampliam seu vocabulário, trocam experiências com seus
pares, aprendem regras de convivência e
também as dos jogos, aprendem a esperar sua vez para jogar e a respeitar a vez
dos colegas. Todas essas novas experiências despertam a curiosidade das crianças: um jogo africano, uma brincadeira
indígena, uma cantiga da infância dos
seus pais e avós, um brinquedo feito por
uma pessoa mais velha da comunidade,
um jeito de brincar proveniente de outro
país. Com tudo isso, as crianças vão descobrindo a história, percebendo a passagem do tempo, descobrindo a existência
de outros lugares ou sobre a origem das
coisas ajuda a colocá-las em contato com
mapas e com a noção de tempo e de espaço (CURRÍCULO da cidade: Educação
Infantil, 2019, p. 92).
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Para avançar com essas questões utilizo um estudo bibliográfico do autor Gilles
Brougèr em seu capítulo final - O ambiente
indutor, no livro Brinquedo e Cultura, trouxe a
seguinte pesquisa: Um estudo desenvolvido
no Québec, sobre os “cantos” de brincadeira
de imitação das classes de pré-escola (criança de 5 a 6 anos) mostra, claramente, que a
qualidade das brincadeiras (importância das
relações entre as crianças, atos adaptados à
situação colocada) depende muito do material proposto e de sua organização.
Quanto aos critérios foram colocados
em evidência: disposição lógica dos móveis,
diversificação dos papéis sugeridos, presença de um material completo para os roteiros
sugeridos, ambiente protegido que garanta a
privacidade das crianças. Outros estudos sobre bonecos fantásticos nas classes de pré-escola francesas (crianças de 2 a 6 anos)
mostram como o mesmo brinquedo, de acordo com o contexto, pode produzir jogos repetitivos e estereotipados ou ricos em invenções
e diversidade. As contribuições das crianças
são importantes, mas também a disposição
do lugar, o material proposto, a atitude do
professor etc. (p.106).
A brincadeira livre contribui para libertar
a criança de qualquer pressão. Entretanto
é a orientação, a mediação com adultos,
que dará forma, aos conteúdos intuitivos,
transformando-os em ideais lógico-científicos, características dos processos educativo” Bruner (apud KISHIMOTO, p.148).

Segundo CARVALHO (1992) Desde
muito cedo o jogo na vida da criança é de
fundamental importância, pois quando ela
brinca, explora e manuseia tudo aquilo que
está a sua volta, através de esforços físicos
e mentais e sem se sentir coagida pelo adulto, começa a ter sentimentos de liberdade,
portanto, real valor e atenção as atividades
vivenciadas naquele instante. (p.14). De acordo com o Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 23),

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagem 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),

O Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 30)
acrescenta,
O professor é mediador entre as crianças 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. Na instituição de Educação Infantil
o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja
função é propiciar e garantir um ambiente
rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas (BRASIL, 1998, p. 30).

No Currículo da cidade: Educação Infantil (2019) explica, “Brincar é um meio privilegiado de inclusão das crianças com ou
sem deficiência, de diferentes classes sociais,
etnias e gênero. Ao brincar, aprende-se a incluir, a não discriminar, a não excluir, desde
que na própria brincadeira seja respeitado o
tempo de cada um, bem como o conhecimento de cada criança participante. Além disso,
é importante que seja combinada entre os
participantes a melhor forma de tornar a brincadeira inclusiva, ou seja, uma brincadeira em
que todos possam participar” (p. 94).
Para dar continuidade sobre a importância da mediação dos educadores nos processos de aprendizagens no brincar, o Currículo
da cidade: Educação Infantil, (2019, p. 95)
30 - Abril/2021 - Educar FCE

510

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

diz: Ao planejar e oportunizar condições (tempo, espaço, e experiências de conhecimento
das atividades humanas – “vamos brincar de
quê?) Para que a brincadeira aconteça, a(o)
professora(or.) respeita as crianças e valoriza a iniciativa, a imaginação e a expressão,
assim como o conjunto de funções como a
memória, a atenção, a autodisciplina, a solução de problemas, a convivência no grupo.
É importante incentivar e registrar as
participações, as falas, perguntas e inquietações. Organizar os cantos ou as atividades
diversificadas favorece que a professora transite pelos grupos, podendo assim estabelecer uma maior proximidade com as crianças
e uma observação mais atenta das ações,
interações e reações, para realizar registros.
Ao registrar por escrito, filmar e gravar,
a(o) professora(or.) poderá – sozinha, mas
também junto com as crianças, outras(os)
educadoras(es) e com a equipe gestora –
problematizar as escolhas feitas e encontradas. Nas situações de disputa por brinquedos e brincadeiras, pode refletir sobre como
lidar com as expectativas e frustrações das
crianças, e inclusive sobre o seu papel como
parceira(o) da brincadeira, participando, respeitando as regras e contribuindo com elementos que possam enriquecê-la. De acordo
com o Currículo Integrador da Infância Paulistana:
[...] oferecer estrutura material para a
brincadeira (tempo, objetivos, experiências de contato com atividades humanas
variadas). Ser participante, observador
sensível, problematizador, provocador de
situações que façam com que as narrativas durante a brincadeira sejam cada vez
mais elaboradas impulsiona e potencializa a brincadeira de meninos e meninas na
educação infantil e no ensino fundamental
(SÃO PAULO, 2015 a, p. 59).

Oliveira (1995) aponta que a Aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores

etc. a partir de seu contato com a realidade,
o meio ambiente e as outras pessoas. [...]
Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos
processos sócio-históricos, a ideia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. [...] o conceito em
Vygotsky tem um significado mais abrangente, sempre envolvendo interação social (p.57).

DIVERTIR PELA BRINCADEIRA É
RECREAR
Na atualidade, transformar as ideias que
os desenhos transmitem para as crianças mediante ao universo cultural da qual pertencem
pode estar presente no contexto educacional,
desde que com intencionalidade pedagógica,
É fato que nossa cultura e, talvez, mais
ainda a das crianças, absorveu a mídia
e, de um modo privilegiado, a televisão.
A televisão transformou a vida e a cultura
da criança, as referências de que ela dispõe. Ela influenciou, particularmente, sua
cultura lúdica. (BROUGÈRE, p. 50)

O autor BROUGÈRE explica que “Essa
cultura lúdica é também estratificada, compartimentada, e não acontece do mesmo modo
em todos os lugares onde a brincadeira é
possível: na escola ou na sua casa, a criança utiliza aspectos diferentes de sua cultura
lúdica. Enfim, seguindo Winnicott, poder-se-ia
pensar que essa cultura lúdica irá constituir
uma bagagem cultural para a criança e se
incorporar de modo dinâmico à cultura, à capacidade de criação do futuro adulto.
Esse pensamento, segundo o autor, "A
brincadeira não aparece como uma imitação
servil daquilo que é visto na televisão, mas
sim como um conjunto de imagens que têm
a vantagem de ser conhecidas por todas as
crianças, de ser combinadas, utilizadas, transformadas, no âmbito de uma estrutura lúdica.
Isso ilustra bem a dupla dimensão da brincadeira: uma estrutura sobre a qual representações variadas vêm se inserir para animá-la,
renová-la” (p. 54).Seguindo os capítulos do
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livro Brinquedo e Cultura, o autor aponta que:
“A televisão não se opõe à brincadeira, mas a
alimenta-a, influência-a, estrutura-a na medida
em que a brincadeira não nasceu do nada,
mas sim daquilo com o que a criança é confrontada” (BROUGÈRE, p. 56).
Podemos encontrar na palavra divertido
os seguintes adjetivos: o que é engraçado,
alegre, recreativo, que diverte, nesse sentido acrescentar nas brincadeiras elementos
que tragam a riqueza de probabilidades aos
educandos pode fazer parte do planejamento
educacional, ressaltando o aspecto evolutivo
da brincadeira.
O Currículo da cidade: Educação Infantil
(2019) ressalta, “É importante distinguir, finalmente, o brincar proposto pelo professor, o
brincar livre, em que o adulto observa, acompanha e oferece ajuda quando solicitado. Ao
propor jogos e apresentar brincadeiras de
sua infância, de outras culturas e de outros
tempos, a(o) professora(or.) conduz inicialmente a brincadeira, convida as famílias/responsáveis para compartilhar jogos e brincadeiras de suas infâncias e de seus territórios
de origem. Já o brincar de faz de conta pode
ser fomentado pelo professor com objetos,
tempo livre e experiências de conhecimento
das atividades humanas, mas este deve ser
conduzido pelas próprias crianças e acompanhado pelo professor (p. 96).
Segundo BROUGÈRE “A cultura lúdica
está impregnada de tradições diversas: nela
encontramos brincadeiras tradicionais no sentido estrito, porém talvez mais estruturas de
brincadeiras reativadas, elementos, temas,
conteúdos ligados à programação infantil ou
à imitação dos colegas ou dos mais velhos.
Novos conteúdos, em particular os originados pela televisão, primeira provedora
do imaginário, vêm se inserir em estruturas
anteriores disponíveis e dominadas pelas
crianças. Em parte, as formas das brincadeiras mais contemporâneas, ativam estruturas

de brincadeira que pertencem a um núcleo
constante de cultura lúdica, pelo menos há
diversas gerações” (p.59).
Na elaboração da proposta pedagógica
estabelecer a integração dessas experiências,
a observação crítica e criativa das atividades
das brincadeiras e o aspecto relacional nas
diferentes interações, tendo em vista que todo
território a qual a criança pertence é um espaço cultural e social:
Brincar é uma atividade aprendida na
cultura que possibilita que as crianças
se constituam como sujeitos em um ambiente em um ambiente em contínua mudança, onde ocorre constante recriação
de significados, condição para a construção por elas de uma cultura de pares,
conjunto relativamente estável de rotinas,
artefatos, valores e interesses que as
crianças produzem ações em contextos
sócio-histórico-culturais concretos que assegurem a seus integrantes, não só um
conhecimento comum, mas a segurança
de pertencer a um grupo e partilhar da
identidade que o mesmo confere a seus
membros (OLIVEIRA, 2011, p. 140).

Vygotsky (1998) acentua o papel, ao
ato de brincar, na constituição do pensamento infantil, pois é brincando, jogando, que a
criança revela seu estado cognitivo, visual,
auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e
entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. O
conhecimento ocorre nas relações sujeito-objeto-realidade com a mediação do professor.

HEURÍSTICO
A palavra grega Eurisko, da qual é derivada nossa palavra “heurístico”, significa “serve para descobrir ou alcançar a compreensão
de algo”. Isso é exatamente o que as crianças
pequenas fazem espontaneamente, sem qualquer direcionamento dos adultos, desde que
tenham os materiais com os quais efetuarão
suas explorações. Longe de perder a habilidade de concentrar-se, torna-se claro que,
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dadas as condições e materiais corretos, [...]
por exemplo o brincar heurístico pode ter um
papel muito importante no desenvolvimento
da habilidade de concentração (Goldschmied
e Jackson, p. 148-152):
As educadoras que já passaram pela experiência de conduzir esse tipo de sessão
de brincar notam mais comumente que se
desenvolve uma atmosfera de concentração silenciosa. As crianças ficam absortas pela atividade de explorar o material
por períodos de meia hora ou mais, sem
referência direta aos adultos. Como salientado, raramente ocorrem conflitos entre elas, pois há disponível material para
o brincar em abundância, mas observam-se muitas trocas amigáveis, tanto verbais
como não verbais (p. 157).

No livro Educação de 0 a 3 anos: O
atendimento em creches, das autoras Goldschmied e Jackson, no capítulo 6 - O Cesto
de Tesouros, (p. 125-128), sugestões de coleções de objetos para os bebês.
Nenhum desses objetos é feito de plástico, nenhum é um “brinquedo comprado” e a
maioria é de uso comum e cotidiano para os
adultos. O objetivo dessa coleção é oferecer
o máximo de interesse por meio de:
• Tato: Textura, formato e peso.
• Olfato: Uma variedade de cheiros.
• Paladar: Tem um alcance mais limitado, porém possível.
• Audição: Sons, como de campainhas, tilintar, batidas, coisas sendo
amassadas.
• Visão: Cor, forma, comprimento, brilho.
- Objetos Naturais: Conchas, cones de
pinho de diferentes tamanhos, pedaços de
esponja etc.
- Objetos feitos de madeiras naturais:
Bola de fios de lã, pincel de pintura etc.

- Objetos de madeira: Chocalhos colher
ou espátula, cubos – pequenos pedaços de
madeira etc.,
- Objetos de metal: Coador de chá,
copo grande de metal, funil pequeno, vários
sinos etc.,
- Objetos feitos de couro, têxteis, borrachas, bolsa de couro, bola de borracha,
bonequinha de retalho, estojo de couro para
óculos etc.
- Papel, papelão: Cilindros de papelão
provenientes de tubos de papel toalha, pequenas caixas de papelão etc.
Diante da quantidade na apresentação
desses itens pode surgir a seguinte questão,
P: Não é possível que um bebê, ao se
defrontar com uma quantidade grande de
objetos, possa sentir-se confuso?
R: Os bebês nos mostram bem claramente que eles sabem como selecionar e descartar, muitas vezes retomando um item
que chamou sua atenção no processo de
brincar. (Goldschmied e Jackson, p. 123).

As autoras ainda acrescentam,
Os bebês que estão nesse estágio encontram-se em um período de transição entre o que Corinne Hutt (1979) chamou de
“brincar epistêmico”, no qual a pergunta
na mente da criança parece ser “O que é
isto?”, e o próximo estágio, que ela denominou “brincar lúdico”, no qual a criança
pensa, “O que posso fazer com isto?”
(GOLDSCHMIED; JACKSON, p. 121).

Nesse sentido a proposta desperta descobertas e sugere a concentração, “Ao observar proximamente um bebê com os objetos
contidos no Cesto de Tesouros, podemos perceber quantas coisas diferentes ele faz com
eles, olhando, tocando, apanhando-os, colocando-os na boca, lambendo-os, balançando-os, batendo com eles no chão, juntando-os,
deixando-os cair, selecionando e descartando
o que o atrai ou não. [...] Assim que o Cesto
de Tesouros tenha sido montado, ele ofere30 - Abril/2021 - Educar FCE
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ce oportunidades infinitas para o processo
de tomada de decisões da criança, exigindo
poucos esforços da cuidadora, mas ela deve
especialmente assegurar-se de que os itens
no Cesto de Tesouros estão limpos e que seja
regularmente suprido com novos objetos.
A importância dessa última questão
talvez precise ser enfatizada. Ao contrário
dos brinquedos comprados, que permanecem iguais até que sejam quebrados ou que
a criança esteja muito crescida para gostar
deles, um Cesto de Tesouros tem de estar
sempre em mutação e em desenvolvimento
(GOLDSCHMIED; JACKSON, p. 115-117)

BRINQUEDOS E OS SEUS TERRITÓRIOS
Os estudos do Gandhy Piorski trazem
contribuições sobre a natureza e o imaginário
infantil e a criança como produtora de cultura. A produção infantil da materialidade do
brinquedo está no gesto do brincar com os
quatro elementos (água, terra, fogo e ar), nas
narrativas associadas à imaginação e em conjunto com a matéria natural e orgânica dos
brinquedos de chão no ‘fazer’ das crianças.
Cada elemento natural sugere um tipo
de brinquedo, com movimentos e olhares
específicos. Para o artista que pesquisou
brinquedos de crianças de 25 comunidades
no Ceará, o diálogo da imaginação com a
natureza tem a identificação dos brinquedos
de cada elemento, sendo o brinquedo parte
do patrimônio histórico e cultural, são os fundamentos do brincar: o fazer comunitário, a
construção conjunta, a partilha na busca de
soluções.
A materialidade do brincar (água, terra,
fogo e ar) abre caminhos que desembocam
na substancialidade do imaginar. As matérias
da brincadeira alcançam os sentidos da criança como o arco, as cordas do violino. Produz
efeito esse encontro, um riquíssimo espectro de impressões e sentidos. Faz trabalhar
uma imaginação vital. Uma imaginação que

estabelece vínculo entre a criança e a natureza e tem capacidades específicas e maior
plasticidade: é transformadora, regeneradora.
(PIORSKI, 2016, p. 17):
Desses espelhos, o maior é a natureza, as
matérias do mundo natural, o brincar com
os quatro elementos. A primogenitura imaginária advém das imagens arcaicas que
têm como suporte o mundo natural. O
viver humano fez de suas bases de impressão a natureza. Toda a cultura de se
guiar, todas as noções de espacialidade,
geográfica, habitação, alimentação, festejos e ritos, todo o viver no mundo e todos
os instrumentos e técnicas, os gestos e
linguagens corporais têm suas bases na
natureza. O que diríamos da biomimética,
terreno científico de sofisticado designer
dos comportamentos da natureza? Ela
nos fala declaradamente do lugar onde
o homem sempre buscou as bases para
sua compreensão e ação na vida. A biomimética, essa investigação ergonômica
do comportamento e da corporeidade
do mundo natural, mostra para o homem
contemporâneo que a cultura é uma extensão da natureza. Portanto, na fluência
imaginária, cultura é natureza e natureza
é cultura (PIORSKI, 2016, p. 27).

“Sonhos que nascem na criança para
instruí-la sobre seu encaixe no cosmo social,
o contato com sua intimidade e interioridade,
a busca pela intimidade com tudo o que está
fora de si.” (PIORSKI)”. A água é o estudo da
simetria e o olhar para a natureza. A terra, o
contato com a matéria, os pés no chão. O
fogo sugere a explosão corporal, a adrenalina. E o ar traz a contemplação. “As crianças
gostam de saber o que tem dentro, saber o
que é a vida das coisas. E ela se manifesta no
imaginário como uma coisa oculta, que está
na entranha da matéria. Então, as crianças
precisam quebrar, abrir, investigar. Porque o
oculto é a alma de tudo” (GANDHY PIORSKI
– Mapa do Brincar):
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As crianças aprendem a brincar e a interpretar a partir de um conjunto de vivências e referências e, por meio das brincadeiras que fazem parte do seu cotidiano,
criam seus valores e costumes. Assim,
as gerações transformam as brincadeiras transmitidas ao longo do tempo, simultaneamente criando as suas próprias
e modificando as regras e formas de jogar. Dessa forma, a criança constrói sua
própria cultura lúdica (BROUGÈRE, 2008;
1998).

Também para as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL,
2010 a), as crianças são sujeitos históricos
e de direitos, que interagem, brincam, imaginam, fantasiam, desejam aprendem observam, experimentam, narram questionam
e constroem sentidos sobre a natureza e a
sociedade.

Ainda de acordo com o Currículo da
cidade: Educação Infantil “A observação do
adulto é fundamental para conhecer as crianças e compreender melhor suas formas de
pensar, de se comunicar, de interpretar o que
vivem e de agir sobre o mundo. Nesse sentido, seu olhar pode focar algumas questões
envolvidas no brincar: do que as crianças brincam; com que temas, objetos ou brinquedos;
quais as brincadeiras se repetem; que regras
organizam as brincadeiras; em que espaços
e durante quanto tempo brincam; como se escolhem e se distribuem os participantes; que
critérios envolvem as escolhas de parceiros;
que conhecimentos e habilidades revelam
nas brincadeiras” (2019, p. 97).

E fazem isto a partir de suas ações com
os objetos, na relação com os outros quando se relacionam com a natureza ao ar livre,
nos momentos de cuidado, quando convivem
com o patrimônio cultural – com os hábitos e
costumes, com as linguagens, com a língua
materna, com os conhecimentos acumulados,
enfim, com a ciência e a arte. À medida que
as crianças ampliam seu repertório de experiências, conseguem criar novas formas de
representar a realidade em suas brincadeiras.
Quando, pouco a pouco, as crianças passam
a dividir um mesmo espaço de brincadeiras,
começam a estabelecer parcerias (CURRÍCULO da Cidade: Educação Infantil, 2019, p. 91)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O espaço-tempo da Educação Infantil exige do profissional que ali atua uma escuta sensível, sobre o que os bebês e crianças querem, sentem e dizem sem dizer. De acordo com a
BNCC – Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017, p. 6-8), os seis direitos da aprendizagem e desenvolvimento: Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, são
essenciais para garantir o respeito ao modo como as crianças aprendem e se desenvolvem.
A concepção de criança: As crianças são sujeitos ativos, que constroem seus saberes
interagindo com as pessoas e culturas do seu tempo histórico. Nessas relações, elas exercem
seu protagonismo e, assim, desenvolvem sua autonomia - fundamentos importantes para um
trabalho pedagógico que respeita suas potências e singularidades. Nas interações com culturas e saberes, elas constroem suas identidades, suas preferências e seus modos de ver o
mundo. São os eixos de sustentação de toda a prática pedagógica:
• As interações com pessoas (seus pares e com os adultos) e objetos em diferentes contextos
e situações, que favorecem a ampliação do repertório cultural das crianças, potencializando as
aprendizagens e o desenvolvimento.
• As brincadeiras, pois é brincando que as crianças representam o mundo e simulam as relações
existentes imitando, repetindo, transformando e ampliando suas experiências (BNCC, Interações
e Brincadeiras, p. 7).

Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as crianças se constituam como sujeitos em um ambiente em contínua mudança, onde ocorre constantemente
recriação de significados, condições para a construção por elas de uma cultura de pares,
conjunto relativamente estável de rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e partilham na interação com companheiros da mesma idade e de idades diferentes.
Ao brincar com eles, as crianças produzem ações em contextos sócio-histórico-culturais concretos que assegurem a seus integrantes, não só o conhecimento comum, mas a segurança
de pertencer a um grupo e partilhar da identidade que ele oferece a seus membros.
Para melhor conhecer a criança é preciso aprender a vê-la. Observá-la enquanto brinca:
o brilho dos olhos, a mudança de expressão do rosto, a movimentação do corpo. Estar atento
à maneira como desenha o seu espaço, aprender a ler a maneira como escreve sua história.
(MOREIRA apud MORAES DIAS, 2003, p. 237).
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O ENSINO DE ARTE EM CONEXÃO COM O PASSADO: UM
RESGATE DA MEMÓRIA AFETIVA EM TEMPOS DE PANDEMIA
RESUMO: Este trabalho é resultado de uma reflexão crítica que se fez acerca da experiência
realizada, em 2020, com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, de uma instituição de
ensino particular de São Luís – MA, na Disciplina de Arte, durante a pandemia do Coronavírus, por
meio do Ensino Remoto. A atividade nasceu do estudo dos conteúdos relacionados à História dos
Museus, mas uma vez que as visitas aos museus estavam proibidas devido ao isolamento social,
detectou-se a necessidade de trabalharmos uma metodologia diferente e que ao mesmo tempo
fizesse os alunos compreenderem a importância dos Museus na preservação da Memória histórica.
Sabe-se que o museu surgiu a partir dos gabinetes de curiosidades, lugares onde, durante a
época das grandes explorações e descobrimentos dos séculos XVI e XVII, se colecionava uma
multiplicidade de objetos raros. Partindo dessa premissa orientou-se os alunos a construírem com
a ajuda da família e/ou responsáveis uma Caixa de Memórias. Para tanto, fundamentou-se esse
estudo em diversos autores do campo da Arte, da Psicologia e da Sociologia visando aprofundar
o entendimento acerca da relação entre Sociedade, Arte e Memória Histórica. Conclui-se que a
Caixa de Memória é uma produção do aluno que permite o seu reencontro com sua memória
afetiva.

Palavras-chave: Ensino de Arte; História; Memória Afetiva; Ensino Remoto.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo consiste em uma reflexão crítica acerca da relação entre Arte, os
fragmentos Históricos (registros) e a Memória Afetiva dos alunos do 7º ano do
Ensino Fundamental II de uma instituição de ensino particular de São Luís - MA.
O objetivo é refletir sobre a experiência docente no ensino de Arte, que se desenvolveu em
2020, no processo de realização de aulas virtuais e híbridas, em decorrência da mudança
da metodologia de ensino durante a Pandemia do Coronavírus. Com relação a esse contexto
específico far-se-á uma breve consideração acerca da relação entre a sociedade de consumo
atual e a tendência à perda da memória afetiva; se refletirá sobre a importância do registro da
memória afetiva no fortalecimento da identidade do aluno no contexto escolar; e se registrar
a experiência metodológica no ensino de Arte, desenvolvida por meio do Projeto “Museu na
caixa: minhas memórias” como instrumento de registro da memória afetiva em tempos de
pandemia, com os alunos do 7º ano de uma instituição escolar privada.
Antecipa-se que foi o estudo sobre os Museus como espaço de cultura e guarda da
memória histórica de um povo, o conteúdo de ensino que deu origem ao Projeto Pedagógico
intitulado “Museu na caixa: minhas memórias”. Assim, o projeto nasceu como uma alternativa
metodológica, que visou superar um problema decorrente do isolamento social, em face da
pandemia do Coronavírus: a proibição de visitas aos museus da cidade de São Luís. Partiu-se
então da questão: se os museus guardam memórias e estas memórias são sempre registros
históricos de uma determinada sociedade, então, os alunos como parte de uma sociedade,
também, têm suas memórias e estas devem ser valorizadas como história, cultura e afeto.
Visou-se, então, por meio do estudo dos Museus estimular nossos alunos a resgatarem suas
memórias afetivas, propiciando o estreitamento das relações sociais entre o educando e sua
família e destes com a escola na figura da Professora de Arte e os demais educandos.
Para tanto, orientou-se os alunos a investigarem suas memórias/histórias, selecioná-las
por importância afetiva e colocá-las nas Caixas de Memórias confeccionadas por eles. Nesse
procedimento houve a troca dessa experiência por meio dos relatos orais na aula remota,
por meio da plataforma do google meet. Durante a apresentação de cada aluno sobre suas
descobertas mais significativas acerca de suas histórias de vida exerceu-se o papel de mediadora, fazendo-se a relação entre os museus, a memória e a memória afetiva dos alunos.
Para que se pudesse apresentar esse relato de experiência recorreu-se como fundamento teórico a uma bibliografia que pudesse contribuir com três aspectos centrais na explicitação desse objeto de estudo: a atual sociedade de consumo e a perda e/ou transposição
da memória aos equipamentos tecnológicos (computador, tablets, celular, robô etc.); a importância do registro da memória afetiva no fortalecimento da identidade do aluno; e a caixa
de memórias como uma simbólica referência de histórias e memórias afetivas dos alunos e
como procedimento didático para estudar os museus.
Ressalta-se que a memória afetiva são as lembranças que construímos ao longo de
nossa existência, decorrentes das relações sociais que instituímos, muitas das quais são
carregadas de elementos culturais, históricos, sensoriais e emocionais. Ela contribui para a
formação do caráter do ser humano, no desenvolvimento da personalidade e, portanto, para
sua formação pessoal. É pela convivência social que se estabelecem vínculos com os fami30 - Abril/2021 - Educar FCE

520

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

liares, com os amigos e demais pessoas de grupos e instituições sociais que historicamente
vão sendo determinantes em suas vidas (escola, trabalho, religião etc.), portanto, auxiliam no
desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Esse conjunto de experiências vai implicar na
formação das memórias, desde os primeiros anos de vida e ao longo de nossa existência.
Essas memórias são internalizadas positiva ou negativamente, de acordo com os processos
reais da vida de cada ser. As memórias podem estar nos objetos, nas experiências estéticas
propiciadas pela Arte e a Cultura; nas lembranças contidas nos espaços físicos de convivência; nas relações afetivas; nos objetos etc., podendo ser preservadas, inclusive, por nossos
familiares quando ainda somos crianças.
Pode-se afirmar que a memória afetiva é parte da História de Vida de cada um e é
indicador importante de que guardamos em nós a humanidade. Algumas das memórias, se
consagraram nos museus e nos livros de história e, na atualidade, nos suportes tecnológicos
criados pelo homem, outras, permanecerão conosco até o fim da vida.
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SOCIEDADE DE CONSUMO E PERDA DA
MEMÓRIA AFETIVA
Para um olhar menos acurado o consumo é algo natural e cotidiano e na história humana não há quem não tenha realizado esse
ato. Trata-se de uma função humana no seu
metabolismo orgânico: ingerir, digerir e excretar produzindo energia em forma de vida.
Mas, essa não é a única forma de consumo,
o ser humano, desde o início de sua história
age sobre a natureza por meio do trabalho e
a transforma para suprir suas necessidades.
Nesse processo de transformação ele se relaciona, cria objetos, desenvolve técnicas, cria
formas de consumo e, também, elabora a sua
visão de mundo e cria o que chamamos de
cultura.
Segundo Bauman (2008) o consumo é
um aspecto permanente e irremovível da condição humana e não há limites temporais ou
históricos, pois se trata de algo inerente à sobrevivência biológica que nós humanos compartilhamos como os demais seres e formas
de vida. Para ele, qualquer modalidade de
consumo nasce de outras formas anteriores,
modificando-as por continuidade, rupturas,
mudanças radicais e, às vezes, revolucionárias, mudando toda a estrutura da sociedade
e de sua forma de produzir e consumir.
Mas, na sociedade atual, a atividade
consumir transformou-se em consumismo
modificando a forma do ser humano de Ser e
Estar no mundo, sendo produzido por determinantes exteriores às necessidades humanas
(qualidade) para corresponder aos padrões e
estilos de vida exteriores determinados pelo
mercado. Assim, passa-se a consumir não o
necessário à vida, mas as mercadorias disponíveis e estimuladas pela propaganda (mídia)
a serviço do mercado (empresas).
Para Bauman (2008) é como se a mercadoria (produção e consumo) ganhasse autonomia própria e passasse a direcionar, a
moldar o comportamento humano, transformando o consumo em consumismo e, esse

último, o verdadeiro propósito da existência.
“É quando nossa capacidade de ‘querer’, ‘desejar’, ‘ansiar por’ e, particularmente, de experimentar tais emoções repetidas vezes, de fato
passou a sustentar ‘a economia do convívio
humano’” (BAUMAN, 2008, p.38). Assim, padronizaram-se as formas de consumo, mundialmente, sob a operação de um conjunto de
instituições (Estado, empresas, mídia, escola,
etc.) que o tornam – o consumismo - força
propulsora e operativa da sociedade.
No entanto, há um elemento importante
dessa realidade, a sociedade não é igualitária
e nem democraticamente constituída em suas
relações. A maioria das sociedades são de
classes e, nessas relações, há um processo
intenso de exploração e de produção de desigualdades. Assim, uns produzem e consomem; outros produzem para o consumo de
outros; outros produzem e não consomem
e, finalmente, aqueles que estão à margem
de tudo isso, vivendo na indigência (extrema
pobreza) e consumindo, quase que exclusivamente, o seu próprio corpo ou as migalhas
vindas da beneficência de indivíduos e organizações governamentais e não-governamentais.
O maior exemplo pode ser observado
nessa complexa realidade da pandemia do
Coronavírus em que o Estado brasileiro teve
que intervir por meio do Auxílio Emergencial
para evitar uma catástrofe “humanitária” pela
fome e falta de condições sanitárias provocadas pelo modelo societal do capitalismo.
Para Bauman (2008) essa realidade decorre quando o consumo (atributo humano
decorrente de uma sociedade sólido-moderna, que buscava segurança de longo prazo e
consumia bens duráveis) passa a consumismo (atributo da sociedade líquido-moderna
de insaciáveis necessidades e instabilidade
de desejos) e coloca em curso uma forma
específica de convívio social que manipula as
escolhas e condutas individuais. Nesse âmbito, para que haja um consumo irrefreado de
coisas e serviços; modelos e comportamen30 - Abril/2021 - Educar FCE
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tos; estilo de vida aceito, entra em cena a descartabilidade, o consumo sazonal, a quebra
dos laços de convivência afetiva direta.
Porque isso ocorre? Segundo Erich
Fromm, filósofo e psicanalista alemão (1979),
a produção das ideias, dos conceitos, da
consciência não estão separadas das atividades da vida concreta, ou seja, da atividade
material e das relações sociais materiais que
os homens produzem para assegurar o seu
existir, para ele, essa relação são a Linguagem da Vida Real que, também, está relacionada e se expressa na linguagem política
das leis, da religião, da moral e, portanto, da
cultura. Os homens e as mulheres como humanidade, são os verdadeiros produtores de
suas concepções, ideias, mas não o fazem
naturalmente e, sim, de acordo com as condições sociais existentes.
Fromm (1979, p.43) afirma que na sociedade capitalista “[...] quanto menos se for
menos de expressará a vida, mais se terá,
maior será a vida alienada e maior a poupança do ser alienado”. Nessa sociedade globalizada tudo que se retira enquanto fluência
de vida e prazer se transforma em dinheiro e,
ele, cria vida,
[...] tudo pode ser feito pela gente: pode
comer, beber, ir a um baile e ao teatro.
Pode comprar arte, saber, tesouros históricos, poder político, e pode viajar. Ele pode
apoderar-se de todas essas coisas para a
gente, pode comprar tudo: é a verdadeira
opulência (FROMM, 1979, p.44).

No entanto, alerta Fromm (1979), tudo o
que o dinheiro deseja é criar-se a si mesmo,
comprar a si mesmo, submeter a todos a si
mesmo e, ao possuir quem tem a sua propriedade, passa a submeter a todos que têm
apenas o que lhe é necessário para querer
viver e, nesse sentido, os que têm pouco devem querer viver apenas para poder ter isso,
o mínimo.

É nesse universo complexo e contraditório da sociedade contemporânea que a memória vai se construindo e reconstruindo, por
vezes silenciando naquilo de mais importante
que há em nós: o Ser. Em detrimento dele
assume preponderância o Ter (sociedade
capitalista) que nos transforma e às nossas
relações em coisas; que nos torna incapazes
de instituir relações afetivas sem que haja interesses, expressos ou silenciados, de ter mais
(quantitativamente).
Uma ilustração pode ser dada com a
tendência de construção de “seguidores em
redes sociais virtuais”, em que para se mostrar o Ter-Mais, compram-se o Ser e seu Afeto,
no entanto, não há vida, prazer e relação verdadeiramente amorosa, porque nos tornamos
sujeitos às nossas necessidades alienadas
“[...] um Ser mental e fisicamente desumanizado [...] esse homem-mercadoria só conhece um meio de relacionar-se com o mundo exterior: ter e consumir (usar)” (FROMM,
1979, p.60).
Entretanto os desafios são enormes
para educação de crianças e jovens, pois a
sociedade globalizada pela produção e consumo, como se fosse um mundo plano e sem
contradições. De um lado, essa sociedade
pressiona a consumir e a ter, mas de outro,
pode, também, permitir experiências de formação humana que nos permita viajar pelo
mundo sem sair do lugar; dialogar com os
diferentes sem conhecê-los pessoalmente;
organizar lutas em defesa dos direitos humanos e preservação da natureza; pelo uso de
plataformas digitais acessar palestras, cursos,
aulas, visitar museus, bibliotecas, assistir filmes e documentários; ouvir e ver o teatro, a
música etc.
Nesse sentido, o trabalho do educador,
comprometido com o Ser-aluno, é dedicar-se
a educar para a formação humana plena, contra a educação limitadora da transformação
e superação da condição social geradora de
desigualdades, exclusões, silêncios, preconceitos, competição, violência etc.
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Para Ferreira e Bittencourt (2008) trata-se de uma educação que considera o ser humano como sujeito de conhecimento, de vida
e de ação, cuja existência (vida) é construída
na relação consciente e crítica com o mundo
em que vive. Para elas é da qualidade desta
formação escolar humanizada que depende a
formação de todos os futuros cidadãos.
Ferreira (2008, p. 69, grifo do autor)
destaca que “[...] é a consciência humana
do sujeito que cria a realidade humano-social
(trabalho, cultura, educação, arte, filosofia, ciência) como unidade do existente e de significados, de realidade e de sentidos”. Assim,
pode-se dizer que pela gestão do conhecimento se poderá trabalhar os dados do mundo real e, também, a história, a memória, o
afeto, a arte, de tal modo que o aluno acolha
e utilize esses conhecimentos pela reflexão
crítica e contextualizada acerca de sua realidade e a transforme. Trata-se de assegurar
aos alunos a indissociabilidade entre ciência
e consciência social; cultura e arte; filosofia,
história e memória. (FERREIRA, 2008)

A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO
DA MEMÓRIA AFETIVA NO
FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE DO
ALUNO
Hoje, citando-se Bauman (2008), no
modelo de tempo pontilhista fragmentado,
não há quase espaço para o esforço humano que pretenda construir a vida como um
edifício elegante e elevado, subindo-se desde
os alicerces até o teto, andar por andar, tendo
a segurança sobre o que fora construído anteriormente e, cuja culminância, é o topo de
sua realização, coroado de flores como símbolo do término de um longo e cuidadoso esforço. Contrariamente, ele observa, nos dias
recentes, que tudo se transformou em tempo
de possibilidade, aleatório, aberto a qualquer
momento à imprevisibilidade do novo.
A história como processo aberto, flexível, inesperado, de incerteza e de oportunidades que podem aparecer a qualquer instante.
A vida para o aqui e agora do cidadão da era

consumista é pressa, é impulso para adquirir
e acumular, porém, o motivo maior da pressa e que a torna um imperativo de vida é a
necessidade de descartar e substituir (BAUMAN, 2008).
É essa condição pós-moderna que nos
faz querer descarregar (da mente) qualquer
tipo de bagagem sentimental pesada, em especial, aquela de forte apego da memória histórica afetiva para em seu lugar buscar “novas
experiências” que tal e qual os comerciais
de TV e outros meios de comunicação, prometem o prazer sem medidas, experiências
nunca antes sentidas e uma inesgotável felicidade que só o outro, tem e posta, nas redes
sociais. Deter-se nos detalhes, no permanente, tentar várias vezes, não é mais aconselhável. O melhor, é deixar tudo para trás e
partir para novas e diversificadas espaços e
experiências.
Na antiga sociedade (dos produtores)
era comum ouvir: “tente outra vez, mas de forma mais árdua e dedicada”, contrariamente,
na sociedade consumista se as ferramentas
e tentativas falharam, abandoná-las. Assim,
[...] quando os objetos dos desejos de
ontem e os antigos investimentos na esperança quebram a promessa e deixam
de proporcionar a esperada satisfação
instantânea e completa, eles devem ser
abandonados – junto com os relacionamentos que proporcionaram um ‘bang’
não tão ‘big’ quanto se esperava (BAUMAN, 2008, p.51).

A economia consumista cuja propaganda se volta para as crianças e jovens se alimentam desse movimento do Ser como mercadoria. E, sempre que isso acontece, “[...]
alguns produtos de consumo estão viajando
para o depósito de lixo” e isso é válido para
as relações sociais, para a memória afetiva
dos sujeitos (BAUMAN, 2008, p. 52). Tudo o
que é durável converteu-se de fonte de prazer, orgulho e história em monstruosidade e
estigma de vergonha, motivo para o escárnio
(BAUMAN, 2008).
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Para atender a todas as novas necessidades, impulsos, compulsões e vícios produzidas e estimulados pelo mercado, “[...] novos mecanismos de motivação, orientação e
monitoramento da conduta humana, a economia consumista tem de se basear no excesso e no desperdício” (BAUMAN, 2008, p.53).
Esse contexto de excessiva flexibilização das
relações, de promessas não cumpridas de
satisfazer os desejos humanos, de satisfazer
o cliente, é causador de patologias, insatisfações que exigem, no extremo, medidas terapêuticas.
Para a educação e a Arte é um desafio se contrapor a uma sociedade que prospera enquanto consegue tornar permanente
a não satisfação dos seus habitantes ou a
infelicidade destes, porque para cada frustração cria um novo produto de consumo (preferencialmente, de última geração), trata-se,
nesse sentido de uma economia do engano
(BAUMAN, 2008).
De acordo com as possibilidades criadas na relação ensino-aprendizagem é possível contribuir para que, pela Educação Artística e/ou ensino da Arte, o mundo possa ser
povoado com pessoas que tenham histórias,
memórias, afetos e de responsabilidade pelo
outro. Certamente um propósito que contraria
a utopia consumista (BAUMAN, 2008).
Um objeto, uma fotografia, um cheiro,
uma pintura, um lugar, uma música, uma roupa, um evento, um sabor só estão carregados de memória porque neles estão inclusos
relações sociais, afetos, histórias de vida,
sentidos e significados. Mas, para que isso
seja uma realidade (memória histórico-afetiva) precisa-se saber as relações de pertencimento: quem foram seus proprietários, quem
produziu, porque produziu, em que momento,
que usou, quem vendeu, quais as sensações
estimuladas, quais os sentimentos contidos.
Não se torna uma memória algo que se
descarte, que não se guarde; sem registro,
sem relato, sem sentimento e sentido, sem autoria, sem relação de pertencimento no tempo

e no espaço dificilmente se poderá fazer a
arqueologia de memórias. Ainda que se possa investigar as origens de algo e registrar
sua história egressa ou presente, quando se
trata da memória afetiva, dificilmente sem o
registro escrito ou a história oral se poderá
entender o sentido, o significado dos eventos
para a memória.
Quando o educador em Arte pede aos
seus alunos para buscarem fragmentos de
memórias visando formar um “Baú, uma caixa ou um pequeno museu de memórias”,
ele está tomando a vida de seu aluno como
matéria do ensino de Arte e estimulando-o
à expressão de sentimentos, a oralidade, ao
diálogo na família, à conexão de sentimentos e a se sentir parte de uma história real,
concreta como ator. Quando isso ocorre no
espaço escolar, o educador e os alunos transitam por diversos tipos de conhecimento:
Arte, Filosofia, Ciência e adentra no universo
dos conteúdos da história, da sociologia, da
geografia, matemática, biologia etc. O educador, para além desses conhecimentos, se
imbui de fundamentos da psicologia e das
diversas expressões e linguagens.
Vellinho (2018) em sua Dissertação intitulada Caixa de Memórias: ressignificações
da prática cênica em sala de aula, em que
apresenta a experiência que realizou no “Projeto Memórias”, defende e trabalha com a
ideia de que:
[...] somos um corpo, um aglomerado de
ossos, músculos, cavidades, membranas,
cicatrizes e lembranças. Imprimimos em
nossos corpos, de maneiras diversas, as
imagens que retemos daquilo que somos
e daquilo que já fomos, que já vivenciamos, que de alguma maneira permitimos
que “nos atravesse”. Como se a memória
fosse ou pudesse ser tatuada, cravada na
epiderme não só de nossa pele, mas nos
tecidos de nossas recordações (VELLINHO, 2018, p.9).
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Mas para que possamos ter acesso às
memórias, recordá-las, trazê-las como fonte
de vida, de experiência vivida, requer que tenhamos a possibilidade de parar o tempo presente e possibilitar o reencontro com a experiência passada, ainda que de forma diferente
de quando ocorreu, precisamos ser tocados
por estas memórias, boas ou más, simples
ou intensas, individuais ou coletivas. Citando
o filósofo Jorge Larrosa, Vellinho destaca que:
A experiência, a possibilidade de que algo
nos aconteça ou nos toque, requer um
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar,
parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender
a opinião, suspender o juízo, suspender
a vontade, suspender o automatismo da
ação, cultivar a atenção e a delicadeza,
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre
o que nos acontece, aprender a lentidão,
escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se
tempo e espaço (LARROSA apud VELLINHO, 2018, p. 10).

Nesse sentido, trabalhar com nossos
alunos esse sentimento-memória por meio da
Arte na escola, é provocá-los e a mim como
professora a caminhar refletidamente por tempos e espaços de nossa história de vida, de
modo que nos identifiquemos pertencentes
a relações que não são apenas relações de
consumismo e descartabilidade. Pelo ensino
de Arte é possível fomentar a preservação
tendo como ponto de partida nossos fragmentos de memória até chegarmos à grande memória-mundo-natureza que precisa ser
preservada.
Por outro lado, no processo de apresentação das caixas de memórias pelos alunos, há a possibilidade do relato histórico;
do diálogo com o outro. Conforme Vellinho
(2018) é como conversar com as suas vidas,
ou melhor, com as narrativas de vida que são
oriundas do ambiente externo à escola (fa-

mília, igreja, espaços culturais, espaços de
convivência e lazer; viagens, etc.) e que são
expostas no ambiente escolar, socializadas
com os colegas de classe e a professora de
Arte.
Mas, a memória como construção social é, também, uma seleção que se faz no
nosso interior. Assim as lembranças são inesgotáveis e, no resgate afetivo, virão à tona
as lembranças prazerosas e as dolorosas, é
necessário cortá-las pois viver com todas as
lembranças como tempo-presente seria impossível e até doloroso, mesmo quando pensamos tê-las arquivado. Maciel (2016 apud
BRAUWERS, 2016, p. 34), assim, “[...] nos
faz evidenciar a insensatez e a ineficácia de
toda tentativa de arquivamento ou classificação exaustiva do conhecimento e das coisas
do mundo, visto que todo recenseamento tende, em seus limites, a revelar o caráter do que
é naturalmente incontrolável e ilimitado”.
Para Brauwers (2016) selecionar algumas lembranças é sempre apagar outras tantas (da nossa infinita memória). Nada pode
ser integralmente contêiner da permanência.
Nesse processo de seleção da memória afetiva há o desafio de se selecionar do passado que momentos podem ser considerados
os “mais importantes” de serem lembrados
e elaborados, de constar dentro de minha
“caixa de memórias”? Nesse sentido, quando
buscamos a ajuda da família para esse resgate descobrimos que “As notas guardadas pertencem a diversas categorias de situações:
felizes, indiferentes, tristes, vazias, apaixonadas, desesperadoras, cômicas, vergonhosas [...] Uma lista gigante de sensações”
(BRAUWERS, 2016, p.34), segundo a autora
tentaremos abarcar todas, não limitando as
lembranças apenas a uma ou outra categoria,
pois não apenas de beleza e alegria vivem as
narrativas merecedoras de permanência em
nossa memória, ainda mais se somos crianças e adolescentes.
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Vygotsky pensador e psicólogo russo,
tem uma visão histórico-cultural desse desenvolvimento humano, trata-se de uma concepção de social e de socialização (relação com
o mundo) como condição ao desenvolvimento
humano, imbricados na cultura (instrumentos)
e na linguagem (símbolos), cria as formas de
ação que o distinguem de outros animais. (
apud LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992).
Nesse sentido, para ele a aprendizagem é um
processo contínuo e a educação é caracterizada por saltos qualitativos de um nível de
aprendizagem a outro, daí a importância das
relações sociais, essas são um pressuposto
básico de sua teoria: trata-se da ideia de que
o ser humano se constitui enquanto tal na sua
relação com o outro ser social.
Para tanto, a cultura é de maior relevância, pois é parte da natureza humana num
processo construído historicamente e que, ao
longo do desenvolvimento da espécie e do
indivíduo, molda o funcionamento psicológico
do homem. Nesse aspecto o desenvolvimento
da linguagem, como sistema simbólico básico de todos os grupos humanos, é a mediadora entre sujeito e objeto.
Portanto, a memória é biológica e é histórico-cultural. Em suas proposições Vygotsky
contempla em sua análise uma dupla natureza do ser humano: primeiro, ele é membro de
uma espécie biológica e, segundo, esta só
se desenvolve no interior de um grupo cultural (sociedade), (VYGOTSKY apud OLIVEIRA,
1993).
Na sua relação com o mundo, o homem, mediado pelos instrumentos e símbolos
desenvolvidos culturalmente, cria as formas
de ação que o distinguem de outros animais.
O desenvolvimento psicológico (inclusive da memória) não pode ser buscado em
propriedades naturais do sistema nervoso
(meramente biológicas). Como funções mentais fixas e imutáveis. Ele desenvolveu uma
noção de cérebro como um sistema aberto, de grande plasticidade, cuja estrutura e
modos de funcionamento são moldados ao

longo da história da espécie e do desenvolvimento individual, pela Cultura e a História.
(VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1993).
Para Vygotsky a aprendizagem, o desenvolvimento humano ou uma simples atividade/tarefa pode ocorrer por sistemas complexos, que podem se utilizar de rotas diversas
e de diferentes combinações de seus componentes. Exemplos: as atividades de resolução
de problemas matemáticos; a respiração etc.
(apud LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992).
A Arte contém essas possibilidades pois é
linguagem humana e sua essência.
Há um substrato biológico do funcionamento psicológico (cérebro) que evidencia a
forte ligação entre os processos psicológicos
humanos (desenvolvimento humano) e a inserção do indivíduo num contexto sócio-histórico específico (LA TAILLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992). Nesse sentido, considerando a
visão de Vygotsky (apud COELHO; PISONI,
2012) pode-se dizer que a memória é uma
evidência de que nós, seres humanos, somos
processo histórico-cultural permanente e que
se consolida nas relações, inclusive do presente com o passado.
Essa breve ressalva acerca da aprendizagem humana é para ressaltar que a escola,
é uma das mais importantes instituições sociais na formação humana, portanto, lugar de
história e memória afetiva, que pela formalização e socialização do conhecimento historicamente produzido implicará no processo de
desenvolvimento humano ao longo de toda
a vida.
Vygotsky (apud COELHO; PISONI,
2012) entende que a escola não é somente
o espaço para aprendizagem dos conceitos
científicos, mas é também um lugar essencial
para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores época em que ocorre o
amadurecimento ou a consciência e o discernimento do educando.
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Nesse aspecto, o ensino de um novo
conteúdo contribui para uma nova habilidade, competência ou amplia informações, no
entanto sua importância está no fato de possibilitar a ampliação das estruturas cognitivas
do educando. Pode-se afirmar que a família
e a escola são os lugares primordiais onde
se constroem uma quantidade significativa de
memórias, pois são nessas instituições que
passamos um longo período de nossas vidas
constituindo relações.
As primeiras aprendizagens ocorrem na
convivência familiar, porém a aprendizagem
formal ocorre na escola, com os colegas de
classe (educandos), os educadores, os demais profissionais que constituem o corpo
técnico e de apoio da escola. Quando os pais
e familiares se fazem presentes no cotidiano
escolar e tomam parte desse processo de
ensino-aprendizagem, certamente que o diálogo escola-família contribui de forma saudável para a construção dessas memórias
afetivas da criança e do adolescente. Nesse
sentido, defende-se que a escola deve promover ações tendo em vista integrar a família
às suas atividades e seus profissionais devem
contribuir para que esse vínculo se estabeleça.
Para tanto, a Arte-Educação tem papel
de destaque no processo criativo, pois representa o elo entre o sujeito criativo, o indivíduo
participativo e o meio social (cultura). Assim,
caracterizando-se a Arte como forma de conhecimento e exercício de criatividade, afirma-se que o processo de criação estimulado
pelo ensino da em Arte é fundamentalmente
um processo que tem como único ponto de
partida e de chegada o próprio sujeito que
cria (CHRISTOV; MATTOS, 2006).

O PROJETO “MUSEU NA CAIXA:
MINHAS MEMÓRIAS” COMO
INSTRUMENTO DE REGISTRO DA
MEMÓRIA AFETIVA EM TEMPO DE
PANDEMIA
Reitera-se que as crianças e os adolescentes iniciam seu processo de formação bem antes
de chegar à escola, porém, é na escola que esse
processo se desenvolve de modo sistematizado,
pela mediação dos conteúdos e da prática docente, que vai incluindo novos elementos primordiais à sua formação/desenvolvimento.
A sociedade brasileira está passando por
um momento atípico e que atingiu o mundo inteiro, decorrente de uma pandemia que assolou
as sociedades no mundo, modificando de forma
abrupta os nossos hábitos cotidianos, desde as
tarefas simples do dia-a-dia às atividades laborais, estas se tornam quase impossíveis de fazer, mudando principalmente nossa maneira de
relacionar e se comunicar com as pessoas em
virtude da necessidade de isolamento social.
Na educação escolar isso afetou de forma
marcante o processo de ensino-aprendizagem,
em especial, as relações sociais que se instituíram no interior da escola por meio do ensino e
demais atividades presenciais. O agravamento
da crise de saúde pública mundial impôs o lockdown, inclusive no Maranhão, tornando o Ensino
Híbrido e/ou Remoto uma realidade desafiante
na vida de todos: professores, alunos, pais e dirigentes da educação.
A partir dessas transformações ocorridas,
nasce o Projeto “Museu na Caixa: Minhas Memórias”, como instrumento de registro da memória
afetiva dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, em tempos de pandemia e de distanciamento social. Assim, a partir do planejamento
voltado para o estudo do conteúdo a Origem
do Museu e diante da nova realidade - proibição
da visitação aos museus da cidade de São Luís
-, propôs-se a atividade de pesquisa e criação
artística a ser desenvolvida pelos alunos e que
serviria de mediação ao estudo sobre museus.
30 - Abril/2021 - Educar FCE

528

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

O primeiro passo foi resgatar a história
da origem do museu, instituição que surgiu
dos Gabinetes de Curiosidades, lugares onde,
durante a época das grandes explorações e
descobrimentos, dos séculos XVI e XVII, se
colecionavam uma multiplicidade de objetos
raros.
Os Gabinetes não eram só privilégio da
nobreza, K. Pomian analisa o Gabinete de um
médico de Clastres, Pierre Borel (1620-1671),
que continha uma grande diversidade de objetos. Eram realmente poucos os Gabinetes
que possuíam coleções homogêneas:
Em grandes coleções como na do rei
Frederico III (1648-1670), da Dinamarca,
existiam na Kunstkammer várias salas
específicas por tipo de objeto: gabinete
das medalhas, gabinete das curiosidades
naturais, gabinetes das índias e outros. Já
em gabinetes menores, como o do médico Pierre Borel, os objetos foram divididos em várias categorias: ‘raridades do
homem’, ‘bestas de quatro pés’, ‘pássaros’, ‘peixes e zoófitos do mar’, ‘conchas’,
‘outras maravilhas marinhas’, ‘insetos e
serpentes’, ‘plantas, primeiramente os bulbos e raízes’, ‘folhas’, ‘flores’, ‘sementes
e grãos’, ‘frutas raras’, ‘outras frutas e sementes’, ‘minerais, primeiramente as pedras’, ‘coisas transformadas em pedras’,
‘outros minerais’, ‘antiguidades’ e ‘coisas
artificiais’ (POMIAN, 1982, p.338).

Assim, o principal papel do Museu seria: “[...] independentemente do conteúdo que
possa ter: estimular - e o que é mais importante, cativar - a sua imaginação; despertar
sua curiosidade para que deseje aprofundar o
significado daquilo a que se expõe no museu”
(BETTELHEIM, 1991, p.144).
Hoje, existem vários lugares/espaços
que abrigam a arte, preservam a cultura, servem de campo de estudo para profissionais
que pesquisam sobre a história e memória;
que expõem itens e artefatos, coleções, documentos, imagens, sons, obras de arte etc.
dos mais variados valores históricos e perfis
culturais, a exemplo, as bibliotecas, hemerotecas, discotecas, gliptotecas, cinemateca,

arquivos públicos, casa de culturas, museus
de arte, centros de documentação, espaços
ao ar livre, institutos, oficinas e outros. Assim,
o principal papel do Museu seria: “[...] independentemente do conteúdo que possa ter:
estimular - e o que é mais importante, cativar
- a sua imaginação; despertar sua curiosidade para que deseje aprofundar o significado
daquilo a que se expõe no museu[...] ” (BETTELHEIM, 1991, p.144).
Partindo dessa premissa planejou-se
que os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II, um total 30 de alunos, no estudo
sobre museus, que eles construíram, com
a orientação da professora e a ajuda da família/responsáveis uma caixa de memórias
afetivas, intitulada “Museu na caixa: minhas
memórias”.
O procedimento de estudo e norteador
do trabalho consistiu na investigação pelo alunos, junto à sua família e espaços de convivência, de objetos carregados de memória afetiva,
que foram guardados e quase esquecidos nos
armários, gavetas, estantes e demais espaços
da casa e que contribuíssem para resgatar uma
parte importante de suas vidas e que estivessem presentes na memória daqueles membros
da família que cuidaram para que elas fossem
mantidas vivas através daqueles objetos, por
exemplo, a primeira roupinha de maternidade,
o primeiro sapatinho, um brinquedo, fotos de
momentos importantes, desenhos, álbuns de
fotografias e outros.
Considerando-se o pressuposto de que
nossos familiares são aqueles que guardam
nossas memórias mais remotas, de nossos
primeiros anos de vida e da infância, aos alunos foi proposto que confeccionassem seu
próprio museu com objetos que marcaram a
sua vida, da infância até o presente momento,
com a ajuda de seus familiares. Para tanto,
a investigação deve ocorrer em todos os espaços de convivência e de relação desses
alunos, onde buscaram reencontrar memórias
e histórias relevantes, as quais deveriam guardar em suas caixas-museus.
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Ressalta-se que antes de os alunos
construírem as suas caixas-museus, eles vivenciaram a experiência dessa atividade com
a professora de Arte. Durante a aula remota,
na plataforma do google meet, apresentei a
minha caixa de memórias com os objetos que
marcaram a minha história de vida, desde a
infância até os dias atuais. Entendeu-se que
esse momento sensibiliza os alunos a se encantarem e se motivarem, ainda mais, para a
confecção de suas próprias caixas. A apresentação das caixas-museus foi realizada de
forma coletiva, mas como estávamos em isolamento social, isso se deu de forma virtual,
O fato de os alunos terem assistido a minha apresentação fez com que muitos deles se sentissem mais próximos de mim
enquanto docente e ser humano e a perceberem que eu não era só uma professora, mas que eu era como eles, que eu
tinha uma história, que eu tinha sonhos
e memórias afetivas. Assim, os alunos
puderam me conhecer para além da tela
do computador, tanto os alunos novatos
quanto os veteranos (CARVALHO, 2020).

Destaca-se que entre as memórias mais
recorrentes entre os alunos estão o registro fotográfico do aniversário, fotos com familiares,
objetos de quando eram bebês e brinquedos
foram os mais recorrentes.
Durante as apresentações os alunos ficaram atentos e a frequência da turma foi de
90% num universo de 33 alunos. A minha avaliação como educadora foi de extrema alegria
e realização por ter conseguido atingir o objetivo proposto e a importância de se chegar a
esses resultados positivos, inclusive, perceber
o entusiasmo, o orgulho, a emoção, e até a
forma tímida de alguns alunos na apresentação, tudo foi muito gratificante. Pode-se dizer
que foi uma atividade que contribuiu para estreitar os laços afetivos entre professora e alunos(as) principalmente porque já estávamos,
há dois meses, em isolamento social e ainda
no início da pandemia.

Considera-se essa experiência propiciada por meio do ensino de Arte, pode me
reconectar com meus alunos e comigo mesma enquanto docente; favorece um maior estreitamento dos laços afetivos dos meus alunos com seus familiares, amigos e demais
colegas de classe; promoveu o diálogo, a redescoberta de memórias que pareciam estar
apagadas; propiciou experimentar o afeto, o
pertencimento, o amor, as emoções através
dessas memórias afetivas; contribuiu para a
minha formação docente e para o meu crescimento como ser humano; estimulou a ter
empatia e respeito pela história de cada uma
daquelas crianças e, entre os alunos, ensinou
a valorizar suas histórias de vida; também,
nos fez entender que apesar do ensino remoto há seres humanos por trás de toda e
qualquer tecnologia, dos computadores às
plataformas que viabilizam o ensino remoto
em tempos de pandemia, lá estão profissionais, pessoas, seres humanos cheios vida e,
também, de memórias.
Após as apresentações ressaltou-se o
quão grande é a importância dos detalhes
narrados em muitas histórias e que é necessário que nós possamos vivenciar e guardar
cada vez mais memórias: um bilhete, uma
pulseirinha de um colega, um cartão, uma
lembrancinha de uma festa, uma vela, uma
determinada camisa, carteirinhas, fotos, objetos que guardem a memória de um dia especial, objetos que reavivam a nossa memória,
uma música, um lugar, um perfume, uma flor,
qualquer sentimento que faça nossa história.
O importante é registrar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

E

m meio a uma pandemia, o ensino por meio da modalidade de Educação à Distância (EaD) tornou-se uma realidade no ensino básico no Brasil e no mundo. Na
sociedade capitalista de consumo exacerbado, as relações já estavam distanciadas fisicamente e mediadas pelo uso intensivo das novas tecnologias de comunicação e
de suas redes sociais (instagram, whatsapp, facebook, etc). O isolamento social nos afastou
de muitos amigos e familiares e até do local de trabalho, mas, contrariamente, em algumas
situações e relações de convivência, nos aproximou daqueles que ficaram confinados no
isolamento conosco.
Essa experiência de trabalho docente em Arte, que se apresenta neste Artigo, mostrou
o quanto as memórias afetivas são importantes para nossa vida, para a construção da nossa
personalidade e principalmente para entendermos quem somos, ou seja, que pertencemos
socialmente a um universo relacional diverso e rico de possibilidades e potencialidades criadoras.
É importante ressaltar que nós educadores não podemos deixar que o distanciamento
social e a tela do computador no ensino remoto nos façam esquecer de que do outro lado
dessa realidade temos pessoas: docentes, crianças e adolescentes (e seus familiares) que
precisam de nossa contribuição na formação e proficiência de conhecimentos sistematizados,
incluindo a Arte.
Considera-se que cada educador, por meio da atividade docente, possa ajudar na construção de sujeitos com autonomia, responsáveis e que busquem valorizar e resgatar suas
memórias afetivas, como histórias importantes na definição do seu pertencimento no mundo.
Precisamos nos tornar cada vez mais humanos diante da máquina, das novas tecnologias e termos a consciência de nosso papel na formação humana. É um tempo de ações
que expressam a dialética da vida em que, simultaneamente, ensinamos e aprendemos com
a prática constante do afeto e sempre atentos à realidade. Ainda estamos longe de um mundo partilhado e com direitos humanos realizados, cheio de carinho, empatia, compreensão e
compaixão, mas, acreditar que um outro mundo melhor é possível e pode começar na família
e na escola.
Finalmente, para que possamos, realmente, nos investir de ações ligadas pelo conhecimento e pelo afeto, é preciso que iniciemos um movimento de construção de relações sociais em direção às memórias abraçadas pela participação constante de pais e filhos, alunos
e professores; só é possível numa educação libertadora e pautada na dialogicidade entre
quem ensina e quem aprende e vice-versa; que não acerta sempre e nem conclui; que não
se quer verdade absoluta, mas que seja capaz de promover novas e positivas histórias para
guardá-las na caixa de memórias, talvez bem melhores do que as histórias e memórias que
nossas gerações construíram até o momento.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO SOB UMA PERSPECTIVA
LÚDICA
RESUMO: O tema da presente pesquisa é a alfabetização lúdica e letramento. O ensino da Língua
Portuguesa vem passando por inúmeras modificações, as novas tecnologias apontam para a
necessidade de práticas letradas que possibilitem aos sujeitos participar da sociedade mediada
pela cultura escrita. A alfabetização é um processo histórico e social, nesse período de globalização
a educação da Língua Portuguesa encontra desafios, pois a necessidade atual é por sujeitos
com maior autonomia e criticidade, portanto a alfabetização precisa ir além da decodificação
de códigos. Nas séries iniciais as relações que se estabelecem entre os sujeitos e as práticas
escritas podem ser possíveis através da ludicidade dentro do processo. A revisão bibliográfica
aqui apresentada tem como objetivo analisar a alfabetização lúdica na aprendizagem das séries
iniciais.

Palavras-chave: Alfabetização; Ludicidade; Letramento.
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INTRODUÇÃO

A

lfabetização é a fase em que inicia o processo de formação intelectual e pessoal
da criança, e o espaço onde é formalizada é a escola, assim é importante refletir
sobre suas possibilidades desde as séries iniciais. A pesquisa tem como objeto
de estudo a alfabetização dentro de uma proposta lúdica.
A alfabetização tem como atual desafio inserir os sujeitos em um mundo organizado e
socialmente mediado pela escrita. A complexidade desse processo consiste em compreender
que participar efetivamente da cultura escrita é muito mais amplo que saber ler e escrever, pois
não se trata apenas de decodificar códigos, mas sim de proporcionar aos alunos a inserção
na cultura letrada da sociedade atual.
Nesse contexto é preciso compreender a alfabetização sob diversas óticas e possibilidades, já que a partir da língua escrita é possível fazer novas e significativas leituras de mundo,
sendo que esse processo deve começar desde os primeiros anos da criança na educação
formal.
Dentro do processo de alfabetização é possível trabalhar com o lúdico, já que é um
instrumento que serve para qualificar a aprendizagem. A escola tem como papel facilitar, utilizando-se de atividades que criem um ambiente alfabetizador para favorecer o processo da
autonomia da aprendizagem.
A problematização desse tema surge a partir da necessidade de inserção da ludicidade
para o aprendizado dentro de sala de aula. Existe uma metodologia tradicional que dispensa
a imaginação e criatividade com o intuito de depositar conhecimento. Esse artigo pretende
afirmar que é necessário e prazeroso o aprendizado conjunto utilizando-se de recursos lúdicos
e práticos para aquisição da aprendizagem.
Deve-se propiciar à criança atividades e situações prazerosas que incentivam a querer
adquirir o conhecimento. Cabe ao professor o papel de mediador e investigador, sugerindo
atividades compatíveis com as necessidades das crianças, não subestimando a criatividade
e capacidade de cada um. O professor deve propor recursos de materiais e recursos tecnológicos que instiguem a aquisição de aprendizado.
Conforme pesquisa levantada verificou-se que a ludicidade está presente na vida dos
seres humanos, pois se faz necessário já que permite que a criança expresse seus sentimentos sejam eles positivos ou negativos.
As brincadeiras e jogos fazem parte do processo de formação do ser humano. Mas,
para possibilitar aprendizagens necessitam de formação consistente por parte do professor,
pois não basta levar o jogo e a brincadeira para sala de aula, sem ter conhecimento prévio
sobre como aplicá-los, nem objetivos e critérios avaliativos sobre a atividade.
Alfabetização é o processo de apropriação de conhecimento, a escola é o principal espaço na atualidade para a intervenção pedagógica, sob a mediação do conhecimento. Sendo
assim, a presente pesquisa usa a metodologia da revisão bibliográfica, e busca em autores,
teses, artigos e publicações argumentos teóricos para compor a análise exploratória do tema,
que comporta a sondagem dos aspectos bibliográficos.
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ALFABETIZAÇÃO E AS
ESPECIFICIDADES DA INFÂNCIA
Atualmente é consenso entre os teóricos da educação de que a infância é um período distinto com características diferenciadas, uma produção sociocultural, observadas
a partir da produção de identidade das gerações que se faz de forma combinada com
categorias de gênero, etnia, e classe social
que diferencia infância e fase adulta.
A infância foi estudada por autores
como Le Goff (1999) e Áries (1987) que buscaram descrever como se iniciou na sociedade a preocupação com o cuidar e o educar
suas crianças. Em suas pesquisas apontam
que a partir do século XVII a infância começa
a ser percebida e diferenciada da idade adulta. (VEIGA, 2010)
O desenvolvimento humano esteve presente nas pesquisas do século XVIII; sendo
que isso possibilitou enxergar as crianças de
forma diferenciada e toda sociedade começou a se organizar acerca dos métodos apropriados e materiais escolares adaptados às
necessidades da infância, entre as principais
mudanças destaque para Friedrich Froebel
(1782-1852) que formulou as concepções
teóricas dos métodos de ensino, entre eles o
método intuitivo que trazia elementos inovadores voltados à pedagogia da infância (VEIGA,
2010).
Outro importante teórico para a compreensão do desenvolvimento é Vygotsky
(2007), que analisa a inteligência prática e
o uso dos signos e como atuam no sentido
de operar independentemente com crianças
pequenas. O signo age como instrumento da
atividade psicológica, de maneira similar ao
instrumento físico que atua na realidade externa, contudo o signo interfere no funcionamento psíquico humano, controlando ações
não somente concretas, mas ainda as ações
psicológicas como lembranças, necessidade
de atenção, etc.

Para Guimarães e Corsino (2012) o
signo representa a realidade e permite ao
homem ir além do imediato, de seus recursos não mediados. Assim, pouco a pouco, os
signos que representam as pessoas, objetos,
elementos do mundo real vão se internalizando e se transformando em imagens mentais
e essa capacidade de lidar com representações que substituem de certa forma o mundo
real permite ao homem fazer relações mentais
nas ausências das coisas, imaginar, planejar,
entre outras.
Ainda em Guimarães e Corsino (2012)
a evolução do pensamento da criança é decorrente da influência de instrumentos mediadores na atividade humana, daí a importância
da apropriação dos sentidos e significados
apropriados pelos sujeitos para que se humanizem e possam compartilhar a cultura construída historicamente pelo ser humano:
A experiência com as formas culturalmente organizadas, ou seja, com os signos
fornecidos pela cultura, permite ao sujeito
constituir seu sistema de signos que funciona como um código ou filtro por meio
do qual decifra o mundo. Entretanto, a
cultura não é compreendida como algo
pronto, estático, ao qual cada sujeito humano se submete, mas como um tipo de
palco de negociações, em que membros
da cultura constantemente estão recriando e reinterpretando significados. A vida
social é dinâmica e cada sujeito é ativo
nela. Mundo cultural e mundo subjetivo
interagem e organizam-se mutuamente
no curso desse processo (GUIMARÃES;
COSINO, 2012, p. 12).

Guimarães (2012) defende a brincadeira e o desenho da criança como a pré-história da linguagem escrita, assim partindo da
reflexão da construção da linguagem escrita
pela criança e sobre o ensino da escrita é importante destacar que esse tipo de linguagem
não se esgota no desenho de letras. Portanto,
o ensino da linguagem escrita é um processo
que inclui o aluno em um universo de códigos
arbitrários “relação entre sons e grafia das
letras, conquista de habilidades motoras, etc”,
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mas tudo isso não demonstra ser o essencial
para formar crianças escritoras (GUIMARÃES,
2012, p. 23).

balhistas e de apoio à criança. Entre todos os
fatores Veiga (2010) destaca a importância
da escola primária:

De acordo com Vygotsky (1982, p. 120
apud GUIMARÃES, 2012, p. 23) a escrita não
é somente um complexo conjunto de técnicas que são impostas aos alunos, mas sim
um “sistema particular de signos e símbolos
cuja dominação prenuncia um ponto crítico
em todo o desenvolvimento cultural das crianças”.

É muito importante salientarmos como o
movimento de inovações escolares esteve estreitamente vinculado a novos conhecimentos a respeito dos sujeitos aos
quais elas se destinavam. O incremento
das distinções geracionais demandou a
especialização da escola como espaço
homogeneizador da educação moral, física e intelectual das crianças (VEIGA,
2010, p. 36).

Guimarães (2012) aponta que a escrita
é um ato cognitivo, um espaço de construção
de significados, expressão e criação, dessa
forma é importante que o aluno possa entrar
em contato com ela na condição simbólica
como possível forma de representação de
mundo e de ideias, emoções e desejos e cita
Vygotsky para afirmar que essa perspectiva
simbólica da escrita acontece em íntima relação com outras ações simbólicas que acompanham toda a vida da criança, assim como
brincar e desenhar.
Guimarães (2012) afirma que o brincar
na vida de uma criança é muito mais que
uma fonte de prazer, essa ação lúdica preenche uma necessidade e em diferentes momentos do desenvolvimento as necessidades,
as ações também são distintas. Assim, em
determinados momentos o movimento é de
explorar, descobrir já em outros de fantasiar e
imaginar, através da brincadeira é possível colocar-se de forma ativa na realidade, recriar e
criar novos sentidos (VYGOSTKY, 1989 apud
GUIMARÃES, 2012, p. 23).
Para Veiga (2010) é muito importante
caracterizar o processo histórico da constituição de uma infância civilizada, e dentre esses
fatores é necessário
destacar o desenvolvimento dos saberes científicos, a preocupação da família com
a criança, o aumento dos hábitos de consumo, a criação de novas formas de lazer, assim
como a proliferação de produtos e serviços
dedicados à infância, elaboração de leis tra-

Dessa forma, para Veiga (2010) a escola por ser um espaço para se homogeneizar
as diferenças das crianças, acaba por ser palco de múltiplos conflitos e tensões advindas
de uma sociedade plural, composta de diferenças étnicas e socioculturais.
Cavazotti (2009) cita Soares (2003 p.
20) para destacar que só muito recentemente
começou-se a enfrentar essa nova realidade
social, onde apenas decodificar a leitura e a
escrita já não bastam, pois é preciso ir além
e entender o uso da leitura e da escrita na
sociedade atual:
Sendo assim, podemos compreender
que o processo de educação de acesso
à leitura e à escrita modifica-se, pois o
educando é convidado a inserir-se nas
práticas sociais de leitura e escrita, ultrapassando a mera aquisição da “tecnologia do ler e escrever” (SOARES, 2003, p.
21 apud CAVAZOTTI, 2009, p. 13).

Ainda em Cavazotti (2009) encontra-se a afirmação que a classe homogênea,
onde todos aprendem ao mesmo tempo,
consagrou-se a organização do trabalho pedagógico da escola moderna com os atores
principais: O professor e o livro didático, que
ensinam o conhecimento sistematizado para
muitos, e a leitura e a escrita ocupam o lugar
central dentro do processo denominado ensino aprendizagem (CAVAZOTTI, 2009).
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A prática da aprendizagem da leitura e
da escrita com o uso de cartilhas perdurou
durante um longo período de tempo, conhecido como “ensino tradicional”, sendo que esse
método “centrado no domínio do código” foi
suficiente para o contexto histórico, onde a escrita de cartas, bilhetes, registros de compras
era fundamental, já que ainda não se contava
com outros meios técnicos de comunicação
(CAVAZOTTI, 2009, p. 13).
O crescente processo de expansão e
globalização do capital intensificou as relações recíprocas de interdependência entre
sujeitos de classes sociais, comunidades, regiões e países, esse processo deu origem a
uma nova forma de comunicação, mais rápida
e simultânea, portanto exigem-se novos patamares de leitura e escrita, denominada por
muitos estudiosos como Letramento.
Ao continuar a observação sobre o papel da escrita na atual sociedade, como ela
se organiza, como se distribuem as coisas
pelo espaço, percebe-se ainda mais sua amplitude, pois na sociedade contemporânea os
lugares têm suas dimensões estabelecidas
nas suas projeções no papel, assim como
observamos as chuvas e os ventos por meio
de gráficos e animações nos noticiários, “enquanto formas de representação e compreensão da realidade pela sociedade escrita”
(BRITO, 2013, p. 12).
As práticas pedagógicas de alfabetização carregam em si metodologias, que podem possibilitar ou não aos sujeitos a participação na cultura escrita de sua sociedade,
assim a partir da compreensão de atividades
que são realmente voltadas para o uso social
da escrita o professor que atua nas séries iniciais amplia seus saberes sobre os inúmeros
recursos que levam o aluno a inserir-se no
mundo letrado.
A educação formal ainda é o local privilegiado para que a prática de leitura e escrita se desenvolva plenamente, já que a partir
dela amplia-se o conjunto de aprendizagens
previstas, em áreas para além da Língua Por-

tuguesa. Para que se torne objeto de ensino
e, não se separe das demais das práticas
sociais, é imprescindível reapresentar, no contexto educacional, os diversos usos que ela
assume na vida social (KLEIMAN, 2005).
A alfabetização no Brasil já passou por
diversos momentos, de acordo com Riolfi
(2009) e nessa busca por um processo que
realmente seja significativo os brasileiros estão sempre atrás de novidades, sempre tentando se desvencilhar das tradições e produzir “novas metodologias”, supostamente mais
adequadas para a superação dos desafios
concretos enfrentados por professores na prática.
Riolfi (2009) aponta a pesquisa de Magnani (1997) para destacar a importância histórica dada à alfabetização pelos governos e
“quase sempre atrelada a um projeto político
de modernização social” e como os professores acatam esses projetos como verdades
inquestionáveis, o que leva a perspectiva de
que se aprende primeiro no papel, sem necessidade de reflexão (RIOLFI, 2009, p. 140).
Assim, a prática educativa da alfabetização passou por distintos momentos, mas
Riolfi (2009) destaca que não se deve perder
o foco do verdadeiro significado das práticas
letradas que é o aprendizado da leitura e da
escrita como um direito da participação do
sujeito humano na cultura de sua época e
também sob uma perspectiva de ser um produtor de sentidos válidos no presente e aptos
na construção de um futuro, esse é o atual
desafio da Educação.
De acordo com Silva (2005) com a regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases
(LDB n. 9.394/96) e a elaboração do Plano
Nacional de Educação (PNE), as redes públicas de ensino do país iniciaram a ampliação
para nove anos do Ensino Fundamental.
Silva (2005) destaca que é reconhecido
que a ampliação dos anos de escolaridade
das crianças constitui uma ação política relevante para a democratização do acesso à
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educação no país, contudo levanta discussões sobre os seus impactos na organização
do trabalho pedagógico, especialmente no
que se refere ao processo de alfabetização
das crianças.
Entre as questões apontadas por Silva
(2005) sobre os impactos da ampliação do
Ensino Fundamental está o fato de que as
escolas passarão a receber crianças com idades a partir dos seis anos. Nessa faixa etária
é preciso estar atento para as especificidades
de aprendizagem, especialmente em relação
à alfabetização.
A escola precisa interpretar as políticas
educacionais dos sistemas de ensino “como
uma oportunidade para dar mais tempo e
chance aos alunos para vencerem as etapas
necessárias para aprenderem a ler e escrever”. Caso contrário a ampliação do tempo de
escolaridade pode se tornar uma ação política eficiente para a redução das nossas tristes
taxas de fracasso escolar (SILVA, 2005, p. 7).
Em Silva (2005) aponta-se a necessidade de vencer a ruptura que existe entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, que se
expressa, muitas vezes, pelo abandono das
atividades lúdicas, em na prática de alunos
trabalhando individualmente em carteiras enfileiradas.
A ludicidade, de acordo com Silva
(2005, p. 11) contribui para melhor promover
o desenvolvimento das “capacidades cognitivas, procedimentais e atitudinais que se
deseja ver construídas pelas crianças nessa faixa etária”. O desafio, portanto, está em
propor um trabalho pedagógico estruturado
para crianças que antes estariam apenas brincando. Nesse sentido, é preciso articular os
momentos de brincadeiras, de histórias e de
trabalho com outras linguagens, tudo isso junto com a aprendizagem da leitura e da escrita.

POSSIBILIDADES LÚDICAS NA
ALFABETIZAÇÃO
O processo de ensino aprendizagem
parte da ideia do adulto oferecer suporte e
atividades lúdicas enquanto atividades educativas, além de oferecer um desenvolvimento
aliado com construção social por meio desses recursos. De acordo com Silva (2005) a
organização do trabalho de leitura e escrita
nas séries iniciais deve estar em sintonia com
o que é próprio dessa faixa etária.
Também é preciso considerar a experiência prévia das crianças com o mundo da
escrita, em seus espaços familiares, sociais
e escolares, e as particularidades do seu desenvolvimento. Dessa forma, a elaboração
pelo professor de uma proposta de alfabetização precisa privilegiar a criação de contextos
significativos de ensino e aprendizagem que
são decorrentes.
Silva (2005) destaca, por exemplo, do
trabalho com temas de interesse do contexto infantil e com modelos de atividades que
privilegiam a ludicidade e que desafiam as
crianças a lidar com diversidade de textos
que elas conhecem e de outros que precisam
conhecer, como, por exemplo, os textos literários, contudo sem que se perca de vista os
conteúdos que se pretende atingir.
Os professores podem incentivar o
aprendizado lúdico desde muito cedo, contudo a atenção deve se voltar para a compreensão de que o brincar é uma construção social,
portanto o papel do educador pode enriquecer essa experiência, os alunos baseiam suas
brincadeiras nos contextos sociais em que
vivem e interagem para criar seu próprio universo alternativo. (BRASIL, 2012).
Para Cafieiro (2005) nas séries iniciais
aponta para alguns questionamentos importantes para que seja repensada a prática de
alfabetização, tais como o que ensinar às
crianças nas séries iniciais? Que conhecimentos essas crianças precisam construir? Que
capacidades precisam desenvolver? Que ati30 - Abril/2021 - Educar FCE
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vidades realizar na escola para que as crianças alcancem as capacidades desejadas?
Cafieiro (2005, p. 13) busca responder
a partir de cinco eixos fundamentais a serem
considerados, sendo eles: “compreensão e
valorização da cultura escrita; apropriação
do sistema de escrita; leitura; produção de
textos; oralidade”. Na contemporaneidade o
desafio que se coloca para a escola é o de
“alfabetizar letrando”, ou seja:
Fazer com que a criança se aproprie do
sistema alfabético e ortográfico da língua,
garantindo-lhe, ao mesmo tempo, plenas
condições de usar essa língua nas práticas sociais de leitura e de escrita (CAFIEIRO, 2005, p. 13).

De acordo com Moran (2003) educar
é colaborar para que tanto docentes quanto
discentes nas escolas e organizações transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem.
Quando reflete-se sobre a necessidade de um professor mediador, busca-se um
profissional que estabeleça laços entre os conhecimentos prévios, conteúdos curriculares
e relações interpessoais entre os envolvidos
no processo de ensino aprendizagem.
Moran (2003) destaca que o papel do
profissional é ajudar os alunos a construir sua
identidade, seu caminho, emoção e comunicação, aliado a essa competência também é
necessário um olhar comprometido com as
singularidades do universo infantil, pois:
Educamos de verdade quando aprendemos com cada coisa, pessoa ou ideia
que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos,
experienciamos, lemos, compartilhamos
e sonhamos; quando aprendemos em
todos os espaços em que vivemos na
família, na escola, no trabalho, no lazer,
etc. Educamos aprendendo a integrar em
novas sínteses o real e o imaginário; o
presente e o passado olhando para o futuro; ciência, arte e técnica; razão e emoção
(MORAN, 2003, p. 2).

De acordo com Moran (2003) também
é necessário que as mudanças na educação
alcancem administradores, diretores e coordenadores, que sejam mais abertos, que entendam todas as dimensões que estão envolvidas no processo pedagógico e que apoiem
os professores inovadores. Dessa forma é:
“Importante educar para a autonomia, para
que cada um encontre o seu próprio ritmo
de aprendizagem e, ao mesmo tempo, para
intercambiar ideias, participar de projetos e
realizar pesquisas em conjunto”(MORAN,
2003, p.8).
É preciso educar para a autonomia, sendo que essa é uma das tarefas mais urgentes:
educar o educador para uma nova relação
no processo de ensino e aprendizagem, mais
aberta, participativa, respeitosa do ritmo da
cada aluno e das habilidades de cada um.
Nas pesquisas de Kishimoto (2008) a
brincadeira é entendida de forma diferente de
aprender, a autora compreende que o brincar
é importante para a expressão dos interesses da criança e a sua comunicação com os
outros. E para os adultos o brincar pode se
tornar relevante quando se observa o objeto
ou situação de interesse da criança e, posteriormente, use a observação para planejar
atividades que de fato representem situações
que envolvem os pequenos.
Kishimoto (2008) destaca que as principais brincadeiras na aprendizagem infantil
geralmente são associadas às fases de desenvolvimento destacadas na teoria de J. Piaget assim:
Há os jogos para a fase sensório-motora
que estimulam o movimento (carrinhos para
puxar, chocalhos); para a fantasia simbólica,
os brinquedos que se relacionam com o desenvolvimento simbólico, incluindo aspectos
da afetividade (bonecas, bichinhos de pelúcia,) e objetos do mundo tecnológico (geladeira, computador); para a fase operatória, os
brinquedos que possibilitam agir para ver os
resultados, como os jogos de tabuleiro. Há
ainda jogos que despertam a vertente social,
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como os jogos de sociedade, em que se brinca junto e se partilha situações postas pelo
jogo, e os jogos de construção, que levam a
criança a construir desde um bolo de areia
até um avião com detalhes de aerodinâmica.
Em cada uma dessas modalidades a criança
aprende ao agir sobre o objeto, produzindo
cultura lúdica (KISHIMOTO, 2008, p. 4).
O modo de utilização depende da concepção de cada educador a respeito do desenvolvimento infantil, Kishimoto (2008) destaca dois planos: o brincar livre e o brincar
dirigido, cada um tem sua base valores diferentes. No primeiro plano o brincar livre- predomina a ideia de que a criança tem saberes
e que merece credibilidade, assim ao observar a criança é possível perceber interesses
e planejar como educá-la. No segundo plano- o brincar dirigido- as atividades são previamente definidas, assim como os objetivos,
sem liberdade ou autonomia para a criança,
muitas vezes dentro dessa proposta o que
resta à criança é obedecer e executar a ação
solicitada.
Kishimoto (2008) destaca a possibilidade de trabalho com os jogos eletrônicos como
mais uma ferramenta dos tempos atuais, sendo essencial o aprendizado sobre eles, assim
como no passado os sujeitos aprenderam a
usar o rádio, o telefone e a televisão, que hoje
fazem parte do repertório de brinquedos, o
mundo digital é a nova ferramenta do ser humano.
O lúdico, a brincadeira, o jogo são recursos significativos dentro da aprendizagem,
mas não são inatos, Kishimoto (2008) defende que é preciso ensinar a criança a brincar,
assim a escola cumpre sua função de resgatar esse repertório cultural sobre o lúdico e
promover aprendizagens.
Frade (2005) também indica os jogos
na alfabetização das séries iniciais, pois concorda que são atividades que devem ser
planejadas e desenvolvidas com organização conjunta de professor e alunos, assim é
preciso especificar: dias, horários, ambientes

para jogar, qual o material utilizado, quais as
formas de identificação dos jogos (por desenhos, por legendas escritas, etc.), a organização do grupo de trabalho, entre outros.
Assim, de acordo com Frade (2005) os
jogos possibilitam que determinadas abordagens do sistema escrito, como as relações
entre sons e letras, o reconhecimento do alfabeto ou mesmo de palavras, sejam trabalhadas em situações desafiadoras e lúdicas, sem
que para isso seja preciso recorrer a exercícios repetitivos de memorização e análise.
Há inúmeras formas ou estratégias de
organização que podem ser escolhidas pelo
professor e é bem produtivo que este varie
suas formas de contextualização e organização, porque algumas delas podem cansar
pela repetição, assim poderá escolher estratégias no direcionamento das atividades de
planejamento e sistematização e a observância do que se quer alcançar como resultado
específico da alfabetização.

O LETRAMENTO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
O desafio que se coloca na alfabetização das séries iniciais é como realizar um
planejamento de trabalho que respeite os
processos de construção do conhecimento,
os conteúdos e os interesses de cada turma,
assim de acordo com Frade (2005) existe
uma grande crítica a um trabalho rígido de
alfabetização em que se define, de antemão,
quais letras devem aparecer primeiro e em
qual sequência, ou em que se inventam textos
para fixar sílabas.
Para Frade (2005) não é possível trabalhar explorando apenas o que surge no
contexto da sala de aula, sem pensar numa
organização sistemática do trabalho. As críticas atuais apontam para os planejamentos
rígidos, que funcionam independentes dos
próprios alunos, de sua cultura, de suas preocupações, de seus conhecimentos prévios
e de suas conceituações sobre os conteúdos
que aprendem.
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Nesse sentido, Frade (2005) aponta
que a organização do trabalho de leitura e escrita em séries iniciais precisa estar em consonância com o que é próprio da idade, considerando a experiência prévia das crianças
com o mundo da escrita em seus espaços
familiares, sociais e escolares e, também, o
tempo anterior de frequência à escola, assim:
É preciso criar contextos significativos, trabalhando com temas de interesse e com
o amplo mundo da escrita, que desafia
as crianças a lidar com a diversidade de
textos que elas conhecem e de outros que
precisam conhecer, sem perder de vista os conteúdos que se pretende atingir
(FRADE, 2005, p.28).

Frade (2005) descreve que o professor
encontrará com dois desafios: aproveitar a
experiência que as crianças já têm com a cultura escrita, as necessidades de ler e escrever
de cada turma e, também, saber que pode se
organizar como professor, estabelecendo um
conjunto de procedimentos que podem ser
adaptados a cada contexto. Dessa forma, o
docente deve ter sensibilidade e competência
para eleger aquelas mais adequadas à sua
realidade.
A escrita, enquanto ato cognitivo é uma
construção de significados, expressão e criação, dessa forma é importante que o aluno
possa entrar em contato com ela na condição simbólica como possível forma de representação de mundo e de ideias, emoções
e desejos, assim Klein (2009) cita Vygotsky
para afirmar que essa perspectiva da escrita
acontece em íntima relação com outras ações
simbólicas que acompanham toda a vida da
criança, assim como brincar e desenhar. Em
Klein (2009) parte-se de que:
O objetivo do ensino da língua é propiciar
ao aluno, o domínio mais amplo e rico
da linguagem verbal, como um recurso
fundamental de interação humana. Uma
vez que o recurso da linguagem verbal
realiza-se na forma de discursos, cuja
unidade material denominou “texto”, tal
objetivo implica promover a capacidade
do aluno de elaborar textos de qualidade-

seja na modalidade oral, seja na modalidade escrita- explorando o máximo de recursos linguísticos para atingir seu intento
comunicacional em diferentes contextos
(KLEIN, 2009, p. 15).

Klein (2009, p. 17) destaca ainda algumas orientações fundamentais, tendo como
objetivo do ensino da língua “tornar o aluno
cada vez mais capaz de produzir textos (orais
ou escritos) de qualidade”; lembrando que
o texto é o elemento articulador de todas as
atividades de ensino de línguas.
Portanto, para Klein (2009) trabalhar
com textos não significa a ausência de trabalho com elementos menores do texto, tais
como parágrafos, períodos, orações, palavras, sílabas, letras, mas sim significa que
cada um desses elementos deverá ser trabalhado no contexto do texto, com atividades
complementares de sistematização.
Britto (2013) destaca que o conceito
de letramento tem recoberto uma gama variada de interpretações, as quais supõem diferentes objetos e tem implicado em práticas
escolares imprecisas e confusas, assim para
uma melhor delimitação do conceito é preciso
lembrar que o termo original – literacy- foi praticamente traduzido para o português como
alfabetização.
O termo letramento foi introduzido como
um neologismo que somente veio a ser dicionarizado em 2001 (Houaiss de Língua Portuguesa) e tinha origem no livro: “No mundo da
escrita: uma perspectiva psicolinguística” de
Mary Kato, lançado para o curso de Letras e
professores de Português, nele apresentava
de forma didática os estudos sobre escrita e
seus usos. (BRITTO, 2013, p. 36):
A função da escola é introduzir a criança
no mundo da escrita, tornando-a um cidadão funcionalmente letrado. Isto é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para a sua necessidade individual de
crescer cognitivamente e para atender às
várias demandas de uma sociedade que
prestigia esse tipo de linguagem como
um dos instrumentos de comunicação. A
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chamada norma padrão, ou língua falada
culta, é consequência do letramento, motivo por que, indiretamente, é função da
escola desenvolver no aluno o domínio
da linguagem falada institucionalmente
aceita (KATO, 1986, p. 7 apud BRITTO,
2013, p. 36).

Nessa sociedade escrita, a língua é uma
parte da condição humana, é a base de todas
as culturas, assim é fundamental para a vida,
para cada sujeito e para cada sociedade, de
acordo com Britto (2013) ela é objeto de reflexão científica, normativa e também artística.
A significação das palavras é uma consequência daquilo que cada sujeito faz com
elas, pois é o gesto humano que as compõem
e dá vida, seja no ato de escrever, ou quando
alguém ouve ou lê o que outros escreveram,
para Britto (2013, p. 15): “o lugar da língua é
a interação humana”.
Britto (2013) destaca que essa forma
de ser da língua é um resultado essencialmente histórico e social, não é criação de
nenhuma mente brilhante e também não sobrevive por causa de regras e modelos, mas
sim é o fruto da própria história dos grupos
humanos, que a partir do momento que começaram a se organizar buscaram formas de
simbolizar e compreender a realidade, assim
como a ludicidade.

vasto a leitura e a escrita assumem uma relevante função” (KLEIN, 200, p.11 apud CAVAZOTTI, 2009, p. 13).
O letramento abrange todo o processo
de desenvolvimento e uso da escrita historicamente e socialmente, reflete as mudanças
tecnológicas de cada período, assim como a
alfabetização universal, a democratização da
educação, o acesso a fontes e mídias diferenciadas, não somente presentes no papel,
assim como o exemplo da Internet.
Cavazotti (2009) em acordo com Kleiman (2005) concordam com a adoção de
novos conteúdos dos processos educativos
da leitura e da escrita, assim como são necessários novas metodologias, assim é relevante
à reflexão
sobre os determinantes históricos que
produziram diferentes formas de organizar o
trabalho pedagógico.
Dessa forma, a escola deve considerar
a importância de fundamentar sua prática em
consonância dos fenômenos sociais e das
relações, já que o caráter histórico da comunicação e do papel da escrita e da leitura constitui-se no ponto de partida para a formação.

O conceito de letramento tem como premissa, enquanto fundamento do ensino e da
aprendizagem, a adoção de novos conteúdos
e uma metodologia de ensino diferenciada,
dessa forma em Cavazotti (2009) encontra-se
o contexto histórico do processo de alfabetização e do letramento e a importância de
uma prática voltada para a ludicidade.
O letramento é sem dúvida uma das
mais importantes realizações para a cidadania, já que a partir dele o sujeito é inserido
num mundo rico em informações importantes
para o exercício e consciência do seu lugar
no mundo. “Um espaço onde os sujeitos são
afetados por outros sujeitos, onde existe uma
complexa teia de relações, e neste universo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo propôs uma reflexão sobre a ludicidade na sala de aula, portanto partiu
da análise do contexto histórico e a necessidade de repensar a prática na atualidade, período
este, marcado pelas novas tecnologias e pela necessidade de uma educação emancipadora,
que contribua para a formação de sujeitos críticos e conscientes de seu papel transformador
na sociedade, mas que também seja lúdica e respeite as características da infância.
A alfabetização é um processo complexo, no cotidiano da sala de aula os professores
encontram inúmeros desafios para mediar todo esse conhecimento com a realidade da educação brasileira, contudo a maioria dos educadores tem percebido a urgência de uma prática
educativa que oportunize conhecimentos significativos, assim como práticas adequadas ao
momento histórico onde a informação e a comunicação são realizadas em simultaneidade.
As hipóteses apontaram que nesse sentido as contribuições dos estudos sobre ludicidade na alfabetização possibilitam repensar os modos de ampliar e desenvolver o gosto pela
leitura e pela palavra escrita com atividades prazerosas e positivas no processo de ensino
aprendizagem. No sentido de buscar alternativas, no âmbito da escolarização, os estudos do
letramento colaboram, ao propor mudanças significativas no modo como se compreende o
aluno e seus conhecimentos prévios, além de propor situações de aprendizagem contextualizada a presente pesquisa sobre o letramento é relevante no sentido de modificar o contato
do aluno com o universo da cultura escrita.
A perspectiva da alfabetização lúdica sob a ótica do letramento oportuniza a abertura
para um mundo novo, sendo esse um processo que também modifica os docentes, que os
leva a pesquisar, ampliar seus saberes, adequar suas práticas às novas demandas que surgem na atualidade.
Ao brincar a criança estrutura seus conhecimentos e alcança níveis cada vez mais
complexos, além disso, possibilita a interação tanto com o objeto quanto com os outros sujeitos, também oportuniza a negociação das regras, que é relevante no convívio social e na
aprendizagem.
O brincar é uma atividade que precisa ser mediada, o educador também deve estar
atento à idade e as necessidades de seu grupo de crianças, começar contextualizando o
ambiente social com a realidade das crianças e assim traçar metas e planejar de acordo com
as especificidades de cada grupo.
O presente artigo propõe aos educadores uma reflexão sobre a prática pedagógica e o
respeito às características dos alunos, seus conhecimentos e a visão de mundo que trazem
para o universo da sala de aula, assim as pesquisas apontaram para as diversas contribuições
da alfabetização lúdica.
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OS BENEFÍCIOS DO TRABALHO COM ARTES VISUAIS NO
ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O presente estudo tem como tema os benefícios do trabalho com Artes Visuais no Ensino
Fundamental, observando como este pode ser importante para o desenvolvimento cognitivo,
afetivo, motor e perceptivo da criança. É necessário utilizar a Arte como um recurso que auxilia
na formação do indivíduo, trabalhando-a não como passatempo ou um recurso decorativo, mas
sim como uma forma de aprendizagem, com objetivos importantes no desenvolvimento do aluno.
O conceito de arte visual está intimamente relacionado ao conceito de visualizar - “ver” - e por
isso, engloba as artes em que a fruição ocorre por meio da visão. Podemos perceber que, por
meio das Artes Visuais, os indivíduos aumentam sua capacidade de expressão e de percepção de
mundo, sendo uma importante forma de linguagem na primeira infância, possibilitando o seu pleno
desenvolvimento. Sendo assim, o presente artigo busca trazer uma reflexão sobre a contribuição
do trabalho com as Artes Visuais no desenvolvimento da criança, uma vez que o sujeito aprende
com a interação com o outro e com o meio. Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa
utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas,
artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu
uma ampla fundamentação teórica do trabalho. Para fundamentar este artigo, utilizaremos os
estudos de DONDIS (1997) e IAVELBERG (2003). O levantamento teórico demonstra que o
ensino de Artes Visuais, quando trabalhado pelo educador por meio de uma prática educativa
em situações de aprendizagem significativas, constitui um relevante meio para o desenvolvimento
do aluno.

Palavras-chave: Escola; Artes Visuais; Ensino.
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INTRODUÇÃO

A

tuando como professora de Artes no Ensino Fundamental I, percebo o quanto o
trabalho com esta linguagem é importante para o desenvolvimento dos alunos.

Sabemos que as Artes Visuais representam um conjunto de diversas manifestações artísticas e linguagens, como a pintura, a escultura, a arquitetura, a fotografia, o
desenho, o artesanato, o cinema, o design, a arte urbana, entre outras. A temática do estudo
aborda os benefícios do trabalho com Artes Visuais nas séries iniciais do Ensino Fundamental,
observando como este pode ser importante para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor
e perceptivo da criança.
Entendemos que o tema é relevante, pois por meio do trabalho com as Artes Visuais
as crianças aumentam sua capacidade de expressão e de percepção de mundo, sendo uma
importante forma de linguagem. Para realizar tal reflexão, a metodologia de pesquisa utilizada
neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos
acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu
uma ampla fundamentação teórica do trabalho. Para fundamentar este artigo, utilizaremos os
estudos de DONDIS (1997) e IAVELBERG (2003).
Promover arte na educação é possibilitar, é dar liberdade, mas estar atento a reação do
aluno durante as atividades, observando o processo como recurso, explorando os potenciais
de criação para que esta venha a contribuir para a aprendizagem. A expressão artística permite
a ação entre o cognitivo e o afetivo e quando se fala de crianças pequenas, elas apresentam
uma espontaneidade maior, facilitando essa expressão, pois a brincadeira se faz presente o
tempo todo e o contato com as imagens possibilita que elas se comuniquem facilmente por
meio das linguagens artísticas.
O estudo nos mostra que o ensino das Artes Visuais no Ensino Fundamental pode fomentar e ampliar a aquisição de conhecimentos e potencialidades dos educandos, por meio de
experiências significativas para a aprendizagem, pois, por meio da Arte, cada indivíduo pode
expressar seus sentimentos e ideias, ampliando sua relação com o outro e com o mundo e
desenvolvendo sua sensibilidade e as competências necessárias para interagir com formas,
imagens, sons, gestos e outras expressões.
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O TRABALHO COM AS ARTES VISUAIS
NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes (BRASIL, 1998, p.
21) para o Ensino Fundamental, a Arte se faz
presente no cotidiano dos alunos, e o educador precisa estar preparado para realizar um
trabalho consistente, que capacite os alunos
para o domínio das diferentes linguagens artísticas, como as Artes Visuais.
Ao explicitar argumentos e proposições
pessoais, que estão relacionados aos conhecimentos prático e teórico já adquiridos e
construídos, os alunos irão adquirir o saber
artístico. Da mesma forma, eles reconhecerão, com mais clareza, que existe contextualização histórico-social e marca pessoal nos
trabalhos artísticos. É assim que passam a
incluir esses componentes em seus próprios
trabalhos escolares.
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, a percepção,
a imaginação, o pensamento crítico e a dimensão social das manifestações artísticas.
Além disso, todo indivíduo precisa conhecer
e respeitar a Arte de outras culturas. Segundo
Parâmetros Curriculares Nacionais Artes:
cabe ao educador auxiliar seus alunos para
que estes possam identificar a posição que
sua comunidade ocupa no contexto de diferentes espaços de produção cultural, comparando, interpretando e se posicionando
em relação a uma gama variada de propostas artísticas da sua região, outras regiões
do país e de outros países. Com isso, os
alunos passarão a estabelecer conexões,
com mais clareza, entre os trabalhos escolares e a cultura extraescolar, ambos envolvendo os objetos de estudo, tanto no âmbito
de sua comunidade como no da produção
nacional e internacional à qual tiverem acesso (BRASIL, 1998, p. 24).

As aulas de arte são importantes para
o desenvolvimento da criança e para a formação desse indivíduo como cidadão. Nesse processo, o professor precisa ser uma referência para os alunos, portanto, é preciso
levar a sério as aulas de Arte e ter objetivos
bem definidos e não fazer deste um momento
de “aula livre”.
É importante assumirmos que a expressividade infantil implica na construção de formas de linguagem e comunicação exercidas
no processo de socialização. Atuando expressivamente é que a criança aprende e vivencia
formas de ser e de estar no mundo humano.
Também é preciso considerarmos, enquanto educadores, a influência da Arte no
desenvolvimento do aluno, pois por meio da
Arte o indivíduo consegue liberar suas inibições, criatividade, imaginação e autoconfiança. Quanto à Arte fazer parte do planejamento
das aulas, destaca-se a importância de explorar o ensino de Artes nas atividades propostas, com o propósito de favorecer aprendizagens expressivas.
Ao pensarmos sobre o ensino das Artes
Visuais, é necessário que tenhamos clareza
que de forma natural os indivíduos interagem
com o mundo sensível, agindo sobre ele com
afeto, cognição, motricidade; construindo para
si um repertório perceptivo de formas, cores,
texturas, sabores, gestos e sons, atribuindo a
este mundo, sentidos e organizações diferentes. O professor deve considerar essas significações já construídas e possibilitar o desafio
de construir outras. A Arte, portanto, passa
a constituir-se como ferramenta pedagógica.
Para Pires (2009, p. 47) “o lúdico, o
teatro, a dança, a pintura, o desenho, a criatividade, o conto de fadas, fazem parte de um
momento em que as crianças se expressam,
comunicam e transformam a vida na relação
com a arte, ou seja, “somos potencialmente
criadores, possuímos linguagens, fazemos
cultura”. Por meio do contato com as diferen30 - Abril/2021 - Educar FCE
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tes formas de Arte, podemos oportunizar aos
nossos alunos a exploração, o conhecimento e a brincadeira, desenvolvendo uma visão
transformadora da Arte, beneficiando um vínculo com a realidade, contribuindo para analisar a compreensão do aluno e do mundo a
qual vivencia, favorecendo a ligação entre a
fantasia e a realidade.
Entender a Arte como forma de experimentar o mundo possibilita ao indivíduo a
análise pessoal das suas construções. Por
meio da realização de atividades artísticas,
o aluno pode desenvolver seus sentimentos,
sua autoestima, a sua capacidade de representar o simbólico, passando a analisar e
avaliar situações, fazendo interpretações e
desenvolvendo habilidades específicas das
mais diversas linguagens artísticas.
Sobre o ensino da Arte, faz-se necessário destacar que o mesmo passou por diversos tipos de metodologia, e as Artes Visuais baseiam-se nos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Artes e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. É possível observarmos
que existem diferentes linguagens presentes
nas Artes Visuais no processo de aprendizagem, tais como o desenho, por exemplo, tipo
de manifestação artística que tem a função
de atribuir significado ao que se expressa e
se constrói; a pintura, que pode ser definida
como a arte da cor; a arte tridimensional (modelagem), em que se procura explorar aquilo
que nos rodeia utilizando o tato e a manipulação dos objetos, com o intuito de aguçando
sua curiosidade; o recorte e colagem, que
propiciam à criança dos primeiros anos escolares o aperfeiçoamento de conteúdos de
coordenação motora, criatividade e desenvolvimento da sensibilidade, noções de espaço
e superfície. E, na atualidade de um contexto
de mundo globalizado, existe também a Mídia
como forma de divulgar a produção artística.

Podemos observar que a Arte propicia
ao ser humano a capacidade de expressar
seus sentimentos e ideias, colocando sua
criatividade em prática, realçando sua afetividade. Considerando tal aspecto no contexto
escolar, podemos ver claramente como as
Artes Visuais são essenciais na interação social do aluno e como os professores podem
desfrutar desse recurso para isso.
Assim, além de fazer uso das Artes Visuais para trabalhar o afetivo e a interação social do indivíduo, o educador pode utilizá-las
no auxílio da motricidade, que deve ser bem
trabalhada desde a infância para que, futuramente, ela possa sentir a diferença desse
recurso na sua vida pessoal, escolar e profissional. Faz-se necessário destacar que o
educador é o principal mediador da aprendizagem no Ensino de Artes Visuais, por isso,
precisa interagir com os alunos, despertando-lhes o interesse pelas atividades artísticas.
Dessa forma, podemos ver que as Artes
Visuais são linguagens, são uma forma muito importante de expressão e comunicação
humanas, tão necessárias para a aprendizagem e apropriação dos indivíduos. Enquanto
educadores, é necessário compreendermos
que o ensino de Arte aborda uma série de
significações, como o senso estético, a sensibilidade e a criatividade.
Do ponto de vista histórico, temos na
consolidação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) um verdadeiro marco na
história do Ensino de Arte no Brasil, pois baseados na Abordagem Triangular de Ana Mae
Barbosa, promoveram uma melhoria significativa para um ensino de qualidade. Muitos arte-educadores passam a trabalhar a partir de
três eixos de aprendizagem significativa em
arte: fazer artístico do aluno, a apreciação do
aluno (dos próprios trabalhos, dos de colegas
e dos artistas) e a reflexão sobre a arte como
objeto sociocultural e histórico (IAVELBERG,
2003, p.118).
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Ana Mae Barbosa (2011), uma das
mais conhecidas estudiosas de Arte-Educação no Brasil, elaborou a Proposta Triangular,
uma manifestação pós-moderna de ensino
que concebe a arte como cultura e como expressão e considera a aprendizagem como
sendo dialógica, multicultural e construtivista.
OLIVEIRA (2013, p. 56). A Proposta Triangular
vem designar os componentes desse ensino
por três ações mentalmente e sensorialmente básicas, trabalhados de forma integrada e
consideradas como ações essenciais à educação em arte (BARBOSA, 2011, p. 29):
- A produção (fazer artístico);
- A contextualização;
- A leitura da obra ou imagem.

Sabemos que as Artes Visuais veiculam a expressão do pensamento humano por
meio de materiais, tornando evidente suas
emoções, seus anseios, sua história e a cultura da qual faz parte, constituindo a identidade de um povo ou de uma classe social.
Assim sendo, o Ensino da Arte contribui para
a formação sensível do indivíduo por meio do
fazer artístico.
Segundo Barbosa (1979, p. 38), o professor precisa ter um bom entendimento acerca dos fundamentos da Arte e deve transmitir
esse conhecimento mesmo que informalmente aos estudantes, conscientizando-os que a
Arte não serve apenas para mexer com materiais ou imagens na escola, porque simplesmente faz parte do currículo e deve fazê-lo.

a) Produção: Ao configurar no âmbito
das práticas artísticas o sujeito necessariamente precisa estar conectado com os aspectos estéticos. Toda produção tem seu contexto de origem, seja material ou conceitual. A
história das técnicas, o desenvolvimento das
tecnologias no campo das artes são questões
intrinsecamente relacionadas com as práticas
de produção e recepção.

De acordo com Barbosa (1998, p. 41),
“qualquer conteúdo, de qualquer natureza visual e estética, pode ser explorado, interpretado e operacionalizado mediante a Proposta
Triangular, que é construtivista, interacionista,
dialogal, multiculturalista e é pós-modernista por articular tudo isto e por articular arte
como expressão e como cultura na sala de
aula [...]”

b) Contextualização: pode ser histórica,
social, psicológica, antropológica, geográfica,
ecológica, biológica, etc. que vai tecer a trama
desse sistema interpretativo. Contextualizar é
estabelecer relações, é a porta aberta para
a interdisciplinaridade, não se pode reduzir a
contextualização somente à história.

Quando falamos em Arte na escola,
algo importante a destacar é que a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBN) nº 9394/96 determinou a obrigatoriedade e o reconhecimento do conteúdo de
Arte como disciplina nas escolas.

c) Leitura: leitura crítica da materialidade da obra e seus princípios decodificadores
e, também, leitura de mundo, interpretação
cultural e ação contextualizadora, relacionada
ao ato de ler, ouvir, perceber e significar o
mundo. O conhecimento em Arte acontece
quando se aprende “relacionar produção artística com apreciação estética e informação
histórica”. (BARBOSA, 2011, p. 30).

Para Gouthier (2008, p.19): “Com a
nova LDBN, é extinta a Educação Artística e
entra em campo a disciplina Arte, reconhecida oficialmente como área do conhecimento”.
Para Iavelberg (2003, p. 9):

30 - Abril/2021 - Educar FCE

551

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

A Arte precisa ser trabalhada considerando os três eixos da aprendizagem, como
produção do aluno, apreciação dos alunos pelos trabalhos deles, dos colegas
e dos artistas e a compreensão da Arte
integrada como perspectiva histórica e
cultural na sociedade. O que se percebe,
ao analisar a história do Ensino da Arte no
Brasil, é que o mesmo passou por várias
transformações. Antes, reduzia-se o conteúdo a um ensino mecanizado. Hoje, há
uma grande preocupação em reconhecer
a Arte como disciplina indispensável na
formação do ser humano (IAVELBERG,
2003, p. 9).

Ainda para Iavelberg (2003, p. 9),
A arte promove o desenvolvimento de
competências, habilidades e conhecimentos
necessários a diversas áreas de estudos; entretanto, não é isso que justifica sua inserção
no currículo escolar, mas seu valor intrínseco
como construção humana, como patrimônio
comum a ser apropriado por todos (IAVELBERG, 2003, p. 9).
Pensando nas diferentes linguagens das
Artes Visuais que podem ser exploradas no
contexto escolar, podemos citar: “Desenho:
o desenho consiste em uma manifestação
semiótica, uma maneira de atribuir função e
significado ao que se expressa e se constrói”.
O desenho se desenvolve paralelamente às outras manifestações, entre as quais
o brinquedo e a linguagem verbal (PIAGET,
1973):
Em um primeiro momento, a criança, vê o
desenho simplesmente como uma ação
sobre uma superfície, sentindo prazer em
“rabiscar”, explorar e descobrir as cores e
novas superfícies. Essa é a chamada fase
da garatuja. Com as novas experiências
de mundo que a criança adquire, as garatujas vão evoluindo, ganhando formas
definidas com maior ordenação. O papel
não é mais apenas uma superfície para
os rabiscos infantis. Ele passa a ser uma
superfície na qual a criança expressará o
que vive diariamente, ou seja, expressará

a alegria, a tristeza, os passeios que mais
interessaram, a dinâmica familiar (SILVA,
OLIVEIRA, SCARABELLI, COSTA, & OLIVEIRA, 2010, p. 98).

De acordo com Cunha, “devemos lembrar que os registros resultam de olhares sobre o mundo. Se o olhar é desinteressado
e vago, as representações serão opacas e
uniformes” (REFERENCIAL CURRICULAR
NACIONAL, 1999, p. 12):
[...] a criança desde bebê mantém contato com as cores visando explorar os sentidos e a curiosidade dos bebês em relação
ao mundo físico, tendo em vista que, nesse
período, descobrem o mundo por meio do
conhecimento do seu próprio corpo e dos
objetos com que eles têm possibilidade de
interagir (CUNHA, 1999, p. 18).
Desenhar, além de ser algo prazeroso
para a criança, é extremamente importante no
cotidiano escolar. De acordo com o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil:
Por meio de diferentes gestos em um plano vertical (ou pelo menos inclinado), a
criança aprende a segurar corretamente
o giz e o lápis. Para que a criança adquira um traço regular, precisará trabalhar
com certa rapidez, sobre uma grande
superfície colocada a sua altura. A criança que não dominar bem seu gesto será
solicitada a trabalhar, sobretudo, com o
ombro e o cotovelo: fará então desenhos
grandes. Somente mais tarde, quando os
movimentos altura do ombro e do cotovelo tornarem-se desenvolvidos, faremos
diminuir as proporções dos desenhos, exigindo assim da criança um trabalho mais
específico do punho e dos dedos (1998,
p. 106).
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Sobre as diferentes maneiras de explorar o desenho, podemos ver que:
O professor pode explorar superfícies diferentes como lixa, papelão, papel branco,
madeira, chão, entre outros, para ajudar
no desenvolvimento motor da criança. No
ato de desenhar, a criança expressa seu
lado afetivo com a manifestação orgânica
da emoção, a criança usa o papel e o
lápis para expressar os seus sentimentos
no desenho, a sua relação com a família,
os amigos, a escola. Por meio dos traços feitos pela criança, até mesmo pelas
cores usadas, o professor consegue perceber o que está acontecendo com ela,
e que pode estar levando-a ao fracasso
escolar. Com o avançar do desenho infantil, a criança também desenvolve melhor o seu cognitivo, já que ela, primeiro,
representa o que vê para depois representar o que está gravado (fotografado)
na memória, ou seja, ela aprende a sair
do plano palpável para o plano abstrato.
O que ajudará muito na iniciação matemática, futuramente, com as tão temidas
“continhas" que são trabalhadas de forma
tátil para depois ser retratadas de forma
abstrata. Dessa forma, o desenho passa
a ter uma significação muito mais ampla
na educação infantil e, assim, merece ser
tratado como mais que simples rabiscos,
sendo valorizado como um auxiliar importante no desenvolvimento da criança
(SILVA, OLIVEIRA, SCARABELLI, COSTA,
& OLIVEIRA, 2010, p. 99).

“Pintura: a pintura costuma ser definida
com a arte da cor”. “Se no desenho o que
mais se utiliza é o traço, na pintura o mais
importante é a mancha da cor. Ao pintar, vamos colocando sobre o papel, a tela ou a parede cores que representam seres e objetos,
ou que criam formas” (COLL; TEBEROSKY,
2004, p. 30).

De acordo com SILVA, OLIVEIRA, SCARABELLI, COSTA, & OLIVEIRA, (2010, p.
100):
A pintura trabalhada com as crianças
têm objetivos que vão além do simples
prazer em manipular mãos e pincéis. Mediante o contato com diversos materiais
disponíveis para a manipulação com as
tintas, cola, álcool, entre outros, as crianças podem expressar sentimentos diversos na superfície trabalhada, além de
desenvolver, assim como o desenho, sua
habilidade motora que, futuramente, na
sua alfabetização, será fundamental no
desenvolver das letras. Interpretar obras,
recriar imagens, pintar por observação
são atividades que mostram possibilidades de transformações, de reconstrução,
de reutilização e de construção de novos
elementos, formas, texturas, etc. (SILVA,
OLIVEIRA, SCARABELLI, COSTA, & OLIVEIRA, 2010, p. 100).

Por meio da pintura, possibilita-se que
o aluno estabeleça uma relação com os diferentes materiais, inicialmente por meio da
exploração sensorial e do lúdico. Podemos
perceber que uma das principais características da pintura é o que se pode ou não fazer
com ela por meio do jogo de cores.
Sendo assim, para SILVA, OLIVEIRA,
SCARABELLI, COSTA, & OLIVEIRA, (2010,
p. 100):
A criança não constitui um conceito de
cor olhando simplesmente algo colorido,
mas durante repetidas ações de comparar, nomear, transformar, enfim, falar das
relações entre as cores que são apenas
três básicas (azul, vermelho, amarelo),
que formam todas as outras. Percebendo isso, o lado sensível e imaginário da
criança pode ser aguçado, ajudando-a a
se formar como um ser completo, criativo, concentrado (SILVA, OLIVEIRA, SCARABELLI, COSTA, & OLIVEIRA, 2010, p.
100).
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“Arte tridimensional: a arte tridimensional representa a altura, a largura e a profundidade de coisas, pessoas, animais e objetos”.
Segundo SILVA, OLIVEIRA, SCARABELLI,
COSTA, & OLIVEIRA, (2010, p. 100):
A Arte tridimensional, ou modelagem,
é uma atividade basicamente sensorial.
Podemos trabalhá-la usando massas de
biscuit caseiras, argila em barro, jornal,
terra, massinha, gesso e até mesmo massa comestível. Utilizando a modelagem, a
criança tem a possibilidade de melhorar
sua motricidade e ampliar sua capacidade de criatividade, pois a modelagem
pode ser usada em vários aspectos da
aula ou em qualquer outro ambiente em
que a criança esteja. As diferentes formas
de expressão permitem ainda à criança
comunicar com os pares e os adultos as
experiências vividas e os conhecimentos
adquiridos. Elas têm o privilégio de aprender por meio das suas comunicações e
experiências concretas. Promove-se o
desenvolvimento intelectual da criança
mediante uma focalização sistemática na
representação simbólica. Arte significa ter
mais linguagens significativas, diferentes
formas de ver e representar o mundo. A
modelagem propicia para a criança o ato
de se expressar livremente, promovendo
a habilidade na coordenação motora (SILVA, OLIVEIRA, SCARABELLI, COSTA, &
OLIVEIRA, 2010, p. 100).

“Mídia, Arte e Educação: no mundo moderno que estamos vivendo, em que a mídia
domina tudo, é bastante óbvio que a produção artística também é veiculada pela mídia”.
Para SILVA, OLIVEIRA, SCARABELLI, COSTA,
& OLIVEIRA, (2010, p. 101):

Com alguns cliques em um teclado, somos capazes de ver por uma tela de
computador obras de Da Vinci, Picasso,
Monet. Sem sequer sairmos de casa, entramos em contato com séculos de história e culturas, desde as manifestações
artísticas mais clássicas até as contemporâneas. Um universo de possibilidades
se abre. A imagem na tela do computador
ou da televisão, os impressos, os jornais,
as revistas e os catálogos são hoje os
grandes divulgadores da arte. As novas
formas de produção artística que brotam
das novas tecnologias impressionam
com suas cores, formas e movimentos.
São editorações gráficas, web designs,
montagens de fotografias, vídeos. É a arte
visual se atualizando e se modificando,
sem, contudo, abandonar a grande razão
da existência da arte que é a expressão
de ideias e sentimentos. A tecnologia não
veio para nos afastar dos ideais artísticos,
embora seja o que aconteça em alguns
casos. É possível e necessário ver nos
avanços tecnológicos uma forma segura
de produção e resgate do fazer artístico
aliado às novas exigências sociais (SILVA,
OLIVEIRA, SCARABELLI, COSTA, & OLIVEIRA, (2010, p. 101).

“Recorte e colagem: este é um processo usado há muito tempo para decorar igrejas, praças, casas, quadros, usando diferentes materiais como, por exemplo, ladrilhos,
pedras, papéis e outros”,
A junção desses materiais formava uma
figura, denominada mosaico. Com as
crianças, esse processo também é muito utilizado: Uma maneira interessante de
trabalhar com colagem consiste em cortar
ou rasgar formas de figuras de cores e
texturas variadas. Começa-se recolhendo
papéis, papelões e tecidos de texturas e
cores diferentes. Podem ser empregados
muitos tipos de papel: lisos, rugosos, brilhantes, grossos, finos. As fotografias das
revistas são muito úteis, porque têm uma
grande quantidade de cores diferentes
(COLL; TEBEROSKY, 2004, p. 64).
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Outras possibilidades de exploração
das Artes Visuais na escola é possibilitando vivências e experiências com linguagens
como a escultura, a arquitetura, a fotografia, o
artesanato, o cinema, o design, a arte urbana,
entre outras.
Cabe ao educador proporcionar situações no cotidiano escolar para despertar
nos alunos o interesse pela Arte, criando ambientes desafiadores, onde ele se sinta capaz
de perceber seu potencial, reconhecer suas
habilidades, desenvolver o interesse pelas
atividades artísticas e praticá-las de forma
prazerosa.
A Arte leva os indivíduos para outro
mundo, com outras sensações, sentimentos
e afetos, estimulando a cognição. É importante lembrar que a didática usada no Ensino
de Artes Visuais deve ser interessante, prazerosa e estimular a curiosidade do aluno. É
necessário que o educador evite a repetição
e atividades mecânicas, oferecendo experiências significativas, em que os alunos possam
expressar-se por inteiro.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas
realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma
ampla fundamentação teórica do trabalho.
Para fundamentar este artigo, as bibliografias
consultadas ficam em DONDIS (1997) e IAVELBERG (2003).
Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir
para uma maior compreensão da temática
apresentada, que nos mostra que é preciso
que o ensino das Artes Visuais no Ensino Fundamental pode fomentar e ampliar a aquisição de conhecimentos e potencialidades dos
educandos, por meio de experiências significativas para a aprendizagem, pois, por meio
da Arte, cada indivíduo pode expressar seus
sentimentos e ideias, ampliando sua relação
com o outro e com o mundo e desenvolvendo
sua sensibilidade e as competências necessárias para interagir com formas, imagens,
sons, gestos e outras expressões.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio das leituras realizadas, podemos perceber que o trabalho com as Artes Visuais
pode trazer grandes contribuições aos indivíduos, pois é vivenciando a Arte desde cedo que
se aprende a valorizar a cultura de uma sociedade.
Podemos perceber a necessidade de se desenvolver um novo olhar sobre o Ensino de
Artes Visuais nas escolas, pois, para uma aprendizagem significativa é essencial o comprometimento do educador, como um planejamento que se adeque às necessidades dos alunos,
traçando objetivos a serem alcançados e definindo a utilização de materiais diversificados
para proporcionar experiências e vivências que sejam prazerosas e que trazem sentido à
aprendizagem.
O estudo demonstra que existem diferentes possibilidades de exploração com as Artes
Visuais que os educadores podem proporcionar em suas aulas, evidenciando que a criação
artística contribui para um processo de formação do aluno, para que construa um relacionamento interpessoal e também promova um domínio corporal.
Para o trabalho com Artes Visuais, é preciso que o educador se preocupe em propiciar
aos alunos um ambiente adequado, com diversas superfícies, materiais e instrumentos, de
forma que tenham contato com uma gama maior de possibilidades para se expressar.
Com mais recursos e mais estímulos ele poderá conhecer novas técnicas, novos materiais, texturas, misturas de cores e tintas, desenvolvendo seus sentidos e posteriormente
sua intelectualidade. É importante também, que esse ambiente ofereça condições favoráveis
para os alunos, como comodidade e conforto, para que possam produzir com criatividade e
autonomia seus trabalhos artísticos.
Vimos, portanto, que as Artes Visuais e suas diferentes linguagens se constituem como
um importante recurso pedagógico, por meio do qual os alunos podem expressar seus sentimentos, sua visão de mundo e desenvolver-se amplamente nas dimensões afetiva, motora e
cognitiva, construindo, criando, recriando e inventando, tornando-se um sujeito ativo e crítico
na sociedade.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E O MOMENTO DAS AULAS REMOTAS
E ENSINO HÍBRIDO
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo investigar o emprego da práticas pedagógicas como
estratégia de ensino remoto, bem como o interesse das crianças em relação às atividades lúdicas.
É possível comprovar que todos demonstraram o gosto pelas atividades lúdicas ressaltando suas
preferências em relação aos educadores, todos reconhecem a importância do lúdico para o
desenvolvimento infantil, porém ainda demonstram dificuldades em aliar o brincar em sua prática
pedagógica. O referido artigo se propõe a discutir o contexto atual, que devido à pandemia do
Coronavírus, afetou distintos setores da sociedade, inclusive a educação infantil são discutidos
conceitos como Educação a distância e educação remota no cenário público, mas destacando as
experiências e práticas pedagógicas que vêm sendo realizadas na rede de ensino municipal para
educação infantil, foi realizada uma interlocução com os documentos oficiais, artigos, reportagens
que tratam do tema, bem como, dados de observação de práticas realizadas por crianças em
atividades remotas. Nas conclusões apontasse trilhas para delinear ações no contexto do ensino
remoto.

Palavras-chave: Educação Infantil; Ensino Remoto; Ensino Híbrido.
30 - Abril/2021 - Educar FCE

559

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

INTRODUÇÃO

A

mediação das tecnologias, especialmente as digitais, no processo de ensino
aprendizagem da educação, destacando a educação básica, sempre se constituiu em um grande desafio a ser vencido.

Desafio, por que o cenário escolar apresenta dificuldades como: o acesso e interação a
esses artefatos culturais e tecnológicos por parte dos alunos e às vezes, até dos professores;
infraestrutura das escolas que não fornece o mínimo necessário para realizar atividades que
necessitam das plataformas digitais, inclusive sem conexão com a internet; formação precária
dos professores para pensarem e planejarem suas práticas com essa mediação, evidenciando
muitas vezes uma perspectiva instrumental da relação com as tecnologias (PRETTO, 1996;
ALVES, 2016).
Tal contexto vem marcando a história da educação nos seus distintos níveis de ensino
(fundamental, médio e superior) há mais de 20 anos e estão sendo acirradas no momento
em que a pandemia se instaurou no mundo, exigindo dinâmicas diferenciadas para viver e
sobreviver frente ao Coronavírus que impôs sua presença, contaminando e matando pessoas
no mundo todo por meio da COVID-19.
No dia 19 de 2021, o Ministério de Saúde divulgou que no Brasil já morreram 373.335
vítimas da doença COVID-19 dados relativos aos estados brasileiros, indicam que São Paulo
se constitui no epicentro da pandemia no país e até a data á apresentou 13.943. 071 casos
de pessoas infectadas (FREIRE, 2021).
A pandemia afeta a saúde pública de forma agressiva, tirando a vida não apenas dos
idosos, considerados inicialmente como o principal grupo de risco, mas crianças, jovens e
adultos, também têm sido afetadas pela doença. As medidas de isolamento e distanciamento social adotada por todos os países, por meio do confinamento com regras nem sempre
rígidas, para manter a população em casa, tencionam a economia dos países, refletindo na
paralisação de distintos serviços e atividades, dentre eles o processo de ensino-aprendizagem.
As medidas no Brasil até 29/04/2020 não foram consideradas como lockdown, mas
cidades como São Paulo (RAHAL, 2020), Rio de Janeiro (LUCCHESE, 2020), por exemplo,
que tiveram um aumento do número de casos e o registro de pessoas nas ruas sem seguir
as orientações de isolamento, vêm originando medidas mais rígidas de confinamento.
O efeito da COVID-19 nos sistemas escolares do mundo todo resultou em medidas que
vão desde suspensão das aulas sem interação por plataformas virtuais. A UNESCO divulgou
em 26 de março de 2020, que mais de 1.5 bilhões de crianças, adolescentes e universitários
de 165 países estavam sem aulas (UNESCO, 2020; PRESSE, 2020).
No que se refere à América Latina e o Caribe, a UNICEF divulgou no dia 23 de março
que 154 milhões estavam sem aulas. A UNESCO registrou que nesse período, dos 195 países,
128 ainda não tinham planos de abertura das escolas.
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O Ministério da Educação vem publicando Portarias desde o dia 18 de março, que
vêm sendo constantemente atualizadas para regular as atividades dos cenários escolares da
Educação Básica e Superior, a exemplo das Portarias 343, 345, 356 e 473 (BRASIL, 2020),
suspendendo as aulas presenciais e indicando em caráter emergencial a Educação remota.
Outro documento publicado foi a Medida Provisória 934 de 1 de abril de 2020 (VADE
MECUM, 2020), que por meio do ato no 42, de 27 de maio, do presidente da mesa do Congresso Nacional, foi atualizada, determinando que a suspensão das atividades escolares presenciais fossem prorrogadas pelo período de mais sessenta dia (DOU 2020; VADE MECUM,
2020).
Tais documentos subsidiaram o parecer emitido pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE), no dia 28 de abril de 2020, após um período de consulta pública 10, que orientou as
atividades não presenciais em todos os níveis de ensino da Educação Infantil até o Ensino
Superior, durante a pandemia da COVID-19 (ABRAFI, 2020; BRASIL/CNE, 2020). Os Conselhos estaduais e municipais de educação sintonizados com este parecer encaminharam os
procedimentos para nortear a dinâmica escolar, especialmente à reorganização do calendário.
Assim, com o distanciamento social imposto pela pandemia, as atividades de toda a rede
de ensino foram suspensas, pressionando a rede privada a buscar alternativas para atender
a demanda dos pais e estudantes. É nesse contexto que vem emergindo uma configuração
do processo de ensino-aprendizagem denominada Educação Remota. isto é, práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais, como aplicativos com os conteúdos, tarefas, notificações e/ou plataformas síncronas e assíncronas como o Teams (Microsoft), Google Class,
Google Meet, Zoom (GOMES, 2020), essas últimas entrando em uma competição acirrada
para ver quem consegue pegar a maior fatia do mercado.
Em contraponto, à lógica imposta pelo atual governo brasileiro, aponta uma mudança
dessa perspectiva por meio das políticas que vêm sendo adotadas ao longo dos últimos anos,
com a premissa de Estado Mínimo (SANTOS, 2020), acirrando-se a partir de 2019, quando
o governo brasileiro, anunciou em distintos momentos o interesse em estender a Educação a
Distância também para educação básica, descaracterizando e desprestigiando os professores
do sistema de ensino público.
Para Santos (2020, p. 6) quando “a crise se torna permanente, transforma-se em causa
que explica todo o resto''. Por exemplo, a crise financeira permanente é utilizada para explicar os cortes nas políticas sociais (saúde, educação, previdência social) ou degradação dos
salários”. Para o autor, a crise que estamos vivendo por conta do Coronavírus veio agravar o
que temos vivido nos últimos quarenta anos.
Este artigo, considerando o breve cenário apresentado acima, tem o objetivo de discutir
e analisar as orientações da educação infantil, especialmente na cidade de São Paulo, para
a aprendizagem das crianças durante o distanciamento social. Ressalta-se, ainda, que os
dados apresentados referem-se até o dia 17 de março de 2021, já que é impossível manter
atualizado os dados que sofrem mudanças diárias; outro ponto que destaco relaciona-se
com a interlocução com muitas informações veiculadas pela mídia, pois as produções com
rigor acadêmico estão sendo produzidas sem tempo de investigações com dados empíricos
robustos, por conta do momento que estamos vivendo.
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Na introdução apresenta-se o contexto da pandemia do Coronavírus, destacando os
dados no Brasil, apontando como esta situação vem afetando a educação básica no país. “As
crianças, pais e professores – entre a descoberta e angústia nas aulas remotas” apresentou de
forma breve o contexto no qual os sujeitos do processo de ensinar e aprender estão imersos
com o distanciamento das aulas presenciais.
Em Tempos de Educação e suas barreiras apresentou a diferença entre educação
remota, educação à distância e a mediação tecnológica nos cenários escolares. Assim, objetivo esclarecer as confusões conceituais que vêm sendo realizadas por professores, pais,
estudantes e órgãos oficiais que legislam o sistema educacional no país.
Na seção denominada o que as crianças fazem nas aulas remotas discuto as estratégias
que vêm sendo utilizadas pelas escolas e professores frente à emergência de continuar com
as atividades, especialmente na rede privada, já que os familiares pagam por um serviço e
querem continuar recebendo-o. E finalmente, nas considerações finais.
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CRIANÇAS, PAIS E PROFESSORES –
ENTRE A DESCOBERTA E ANGÚSTIA
NAS AULAS REMOTAS
A comunidade escolar e os pais em
todo o mundo foram surpreendidos pela emergência da pandemia e pelas orientações da
Organização Mundial de Saúde (WHO, 2020)
que recomendou o isolamento e tratamento
dos casos identificados, testes massivos e
distanciamento social para a população.
Esta última ação atingiu de forma significativa alunos, pais e professores dos distintos
níveis de educação, gerando um sentimento
de confusão, dúvidas e angústias frente à necessidade de se manterem em casa, afastados dos espaços escolares e, consequentemente, das dinâmicas de interação social
que se constituem em um aspecto importante
para o desenvolvimento do ser humano, especialmente infantil.
Na Educação Infantil os eixos determinantes são as interações e o brincar. Com
o distanciamento atender crianças pequenas
estão em níveis de desenvolvimentos diferenciados e por mais que tenha acesso às tecnologias digitais e telemáticas precocemente,
o fazem para entretenimento e não para práticas de educação formal.
Nestas fases de desenvolvimento das
crianças que interagem com seus pares e
professores e juntos atribuem sentidos aos
distintos objetos do conhecimento, produzindo coletivamente através destas interações e
brincadeiras.
Logo, espaços presenciais para estas
práticas, ainda é uma premissa básica. Embora seja importante criar momentos para interação com as plataformas digitais que podem
contribuir para a simulação e experimentação
de situações de aprendizagem, mas, esse
não deve ser o único caminho.

A proposta de Educação Infantil remota
para rede pública da cidade de São Paulo,
pode se constituir em um grande equívoco,
pois as crianças, na sua maioria, são oriundos
de classes sociais mais baixas, sem acesso a
tecnologias digitais, vivem em casas que têm
pequenos espaços, onde muitas vezes não
têm lugar para estudar. Então as propostas
deveriam estar voltadas para que as crianças
tivessem acesso às plataformas e que pudessem realizar as atividades com ajuda ou não
dos pais ou cuidadores .
A dificuldade dos pais em orientar as
atividades escolares, considerando o nível de
escolaridade familiar, especialmente os pais
dos alunos da rede pública, também constitui
um entrave nesse momento.
Segundo Bezerra, Silva, Soares e da
Silva (2020, p. 6) para além destas questões
que são fundamentais, os professores também não se sentiam preparado para assumir
as atividades escolares com a mediação das
plataformas digitais, seja por conta do nível
de letramento digital, ou, por limitações tecnológicas para acesso a estes artefatos.
É importante destacar que a partir dos
anos 1980 o MEC e as secretarias de Educação dos estados realizam programas de
formação para interação com as tecnologias,
inclusive digitais, a exemplo do Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) (BRASIL, 1997), mas sem efetividade
(COUTINHO, 2017; COUTINHO, 2006) por
questões políticas, tecnológicas, infraestrutura
física das escolas, entre outras.
Mas a educação remota chegou à rede
, impondo aos professores, pais e estudantes
outra forma de pensar as atividades pedagógicas.
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Embora estes pais apresentem uma
situação econômica e cultural diferente das
classes populares, a imersão na proposta tem
apresentado também problemas, como por
exemplo, imprimir as atividades que são disponibilizadas nos ambientes digitais.Outros
problemas enfrentados pelos pais, referem-se a:
a) ausência de computadores em suas
casas, já que utilizam os dispositivos móveis
para acessar a rede internet;
b) a falta de experiência com a interface
das plataformas que vem sendo utilizado para
os encontros virtuais, como Google Meet, Teams, Zoom, entre outros;
c) a dificuldade em mediar as atividades que seguem a sequência prevista para
as aulas presenciais, exigindo dos pais conhecimento e estratégias para ensinar aos
filhos os conteúdos que são cobrados e não
ensinados pelos professores.
Alguns pais , estão realizando trabalhos
home Office, portanto, além de um acompanhamento mais sistemático e contínuo das atividades remotas que os filhos vêm realizando
e necessitam, às vezes, da supervisão de um
adulto, precisam dar conta das suas próprias
demandas profissionais, gerando a um esgotamento entre pais, professores e estudantes
(IDOETA, 2020).
As escolas também criaram/adquiriram
plataformas específicas para realização das
aulas remotas, como por exemplo, o Google
Glass (que vem sendo a plataforma mais usada) é dita como oficial da rede municipal.
Em contraponto a tudo isso, crianças
vêm resistindo a essa rotina, pois acreditam
que estão de férias, já que estão em casa. Tal
percepção tem gerado situações de estresse
para eles e seus pais. Os pais se sentem impotentes frente às situações indicadas acima,
especialmente no que se refere à ausência,
muitas vezes, de um espaço específico para

os estudantes realizarem as tarefas participarem das interações virtuais de forma privada,
já que a família está em casa o tempo todo.
Outro aspecto, refere-se às frustrações
especialmente das crianças da educação
infantil que querem participar . É interessante destacar que apesar de acreditarmos, as
crianças e adolescentes têm expertise para
interagir com plataformas digitais por conta
das suas interações com jogos e aplicativos
(CGI. BR, 2019a; 2019b), a relação que é
estabelecida nesses ambientes para promover a educação remota é bastante diferente e
muitas vezes desprezível.
Os professores também apontam as
condições psíquicas às quais estão sujeitos,
tendo que utilizar múltiplos chapéus, para
além da sua expertise na área a que se propõem a ensinar, precisa dar conta de questões que não são da sua atribuição.
Podemos ver também o indicativo do
que pode está acontecendo em muitos lares,
os confrontos diários de pais e filhos frente
às obrigações escolares que foram potencializadas com a educação remota. O papel dos
pais não é ser professor e dos professores
não é ser pais.

ENSINO REMOTO E SUAS BARREIRAS
A interrupção do ensino presencial provocada pela epidemia do Coronavírus evidenciou, destacadamente, para países que apresentam percentuais significativos de pobreza
e desigualdade social acirradas, como o Brasil, as barreiras físicas, culturais, econômicas
e tecnológicas que estruturam a sociedade,
dando visibilidade àqueles que eram considerados invisíveis e muitas vezes esquecidos.
Essa parcela da população vem sendo
muito afetada especialmente no que se refere às questões relacionadas à sobrevivência
durante esse período. Para essa população
muitas vezes, a educação não é uma prioridade, sobretudo neste momento.
30 - Abril/2021 - Educar FCE

564

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

As práticas de educação remota cresceram no mundo todo por conta da pandemia e
se caracterizam por atividades mediadas por
plataformas digitais assíncronas e síncronas,
com encontros frequentes durante a semana,
seguindo o cronograma das atividades presenciais realizadas antes do distanciamento
imposto pela pandemia.
Na educação remota predomina uma
adaptação temporária das metodologias utilizadas no regime presencial, com experiências
, sendo realizadas pelas crianças que conseguem acessar as plataformas. Os Professores estão tendo que customizar os materiais
para realização das atividades, criando slides,
vídeos, entre outros recursos para ajudar os
alunos na compreensão e participação das
atividades.
Assim, enquanto a modalidade a distância é regida pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB) (BRASIL, 1996) e suas
portarias, o ensino remoto foi uma alternativa
temporária para o momento de pandemia que
estamos vivendo.

O QUE AS CRIANÇAS FAZEM NAS
AULAS REMOTAS?
Em São Paulo as aulas foram suspensas a partir de 17 de março de 2020, tanto
na rede pública como privada. A rede pública
em São Paulo, porém em fevereiro de 2021
retoma as atividades com 35% das crianças
no presencial com professores. E, 65% ainda
permanecem em ensino remoto.
As estratégias utilizadas nas aulas remotas baseiam-se em documentos oficiais
da Rede Municipal que foram encaminhados para os pais por meio das redes sociais
como Facebook , Whatsapp e a plataforma
classroom. Os professores enviam às crianças atividades de acordo com o Currículo da
Cidade . Nestas atividades os docentes levam experiências possíveis para integração
e aprendizagem.

Os docentes podem evidenciar a aprendizagem das crianças nesse contexto somente através das devolutivas das famílias.
O processo de escolarização dos alunos de
distintos níveis foi afetado por esse momento
de latência e ao retornar, especialmente aqueles que estão com as aulas remotas, precisarão dar conta das experiências que não foram
aprendidos, gerando mais uma vez, frustração
e insatisfação em todos os envolvidos no processo.
Nesse contexto, temos ainda outro grupo de excluídos que embora não seja objeto
deste artigo, não podemos esquecer-nos de
destacar a sua exclusão mais uma vez, isto
é, as pessoas que apresentam quaisquer tipo
de deficiência que além das questões já pontuadas acima, tem dificuldades diversas que
podem comprometer a sua aprendizagem
muitas vezes nas dinâmicas presenciais, imagine nas atividades remotas e com todas as
variáveis apontadas acima.
Para Santos (2020, p. 21) a quarentena
não só torna mais visíveis, como reforça a
injustiça, a discriminação, a exclusão social
e o sofrimento imerecido que elas provocam.
Acontece que tais assimetrias se tornam mais
invisíveis em face do pânico que se apodera
dos que não estão habituados a ele:
• Assegurar respostas coordenadas e
evitar a duplicação de esforços;
• Facilitar o retorno dos estudantes
às escolas quando estas abrirem,
para evitar um aumento nas taxas
de abandono.
Empresas como Facebook, Google, por
exemplo, já se colocaram disponíveis para
participar e colaborar, porém a garantia da
privacidade dos dados dos alunos, dos professores tem que ser preservada.
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CRIANÇAS, PROFESSORES E PAIS:
NAVEGANDO NA EDUCAÇÃO REMOTA
E NO ENSINO HÍBRIDO
As questões que tencionam a educação, especialmente a Educação básica destacada neste artigo não são recentes, tanto
para a rede pública como para a privada, mas
foram acirradas frente à emergência da pandemia da COVID-19 que nos tirou da nossa
vida e rotina, nos enclausurando em casa,
com restrições de contato social.
Distintos setores foram atingidos, incluindo as escolas que para os suas crianças
são vistos como um importante espaço de
socialização e afetividade entre seus pares.
O contexto aqui apresentado torna-se preocupante, pois mais uma vez, o processo que deveria ser prazeroso e rico, torna-se estressante, desgastante e frustrante para os sujeitos
do processo de ensinar e aprender, incluindo
nessa situação singular, os seus pais.
No momento, a opção para reverter o
quadro apresentado foi convocar 35 % das
crianças e através de protocolo de higiene
e saúde onde as crianças em situação de
vulnerabilidade começam a ter um ensino
presencial. Como realizar as interações com
tantos protocolos de higiene e saúde.
Cada unidade realizou planos e atividades que devem desafiar as crianças para que
possam criar, se autorizar, participar e interagir com seus professores e pares, pensando
e discutindo o momento que estão vivendo,
escutando-os. O Plano de Retorno às Atividades Presenciais foi elaborado pela Equipe
Gestora em conjunto com o Supervisor Escolar da UE, de acordo com o Artigo 7º da
Instrução Normativa SME nº 01/2021.

●	
Decreto nº 59.283 de 16/03/20,
que declara situação de emergência no Município de São Paulo e define outras medidas
para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus;
• Decreto nº 60.058 de 27/01/2021,
que regulamenta a retomada das atividades presenciais dos estabelecimentos de ensino na Cidade de São
Paulo, nas condições que especifica;
• Recomendação CME nº 04/2020 e
Resolução CME nº 04/2020, que dispõem sobre Normas para o retorno
às atividades/aulas presenciais nas
Unidades Educacionais do Sistema
Municipal de Ensino de São Paulo,
suspensas como medida temporária
e emergencial de prevenção do contágio pelo COVID-19;
• Instrução Normativa SME nº 01, de
28 de janeiro de 2021 que estabelece procedimentos para a organização das Unidades Educacionais
da Rede Municipal de Ensino por
ocasião do início do ano letivo e retorno dos estudantes às atividades
presenciais;
• Retificação da Instrução Normativa
SME Nº 01, de 28 de janeiro de 2021
publicada no DOC de 29/01/2021
pág. 10 (SEI 6016.2021/00074300 - DOC 30/01/21, p. 12);
• “Protocolo Volta às Aulas – versão
II”, Janeiro de 2021, elaborado pela
SME/SP;

O referido Plano foi construído de acordo com o Projeto Político-Pedagógico e compartilhado com todos os profissionais em
exercício nesta Unidade Educacional e se
fundamenta nas seguintes legislações:
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PROPOSTAS/ PROJEÇÕES PARA O
ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS,
FAMÍLIAS / CRIANÇAS E DE
REORGANIZAÇÃO CURRICULAR E
FLEXIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA
OS MOMENTOS INICIAIS DO RETORNO
PRESENCIAL
• Ressaltamos a importância da parceria com os pais, dos constantes
esclarecimentos sobre os protocolos
e sobre a construção desse novo
comportamento social.
• Ações propostas para o acolhimento
das crianças e da comunidade escolar obedecendo aos protocolos
sanitários.
• Construção das Cartas de Intenções.
• Acolhimento das crianças de modo
lúdico para que elas se apropriem
do ambiente e aprendam como seguir os protocolos de segurança de
uma maneira satisfatória.
• Roda de Comunicação oral: Apresentação da professora e dos alunos
com música.
• Vivências de 2020 e 2021: proposição de situações que estimulem a
expressão e sentimentos em relação
ao tempo sem vir à escola.
• Reflexões sobre o protocolo de cuidados contra a covid-19: elaboração
de combinados da turma.
• Propostas de músicas para acompanhamento da higienização das
mãos.
• Propostas de brincadeiras que permitirão que as crianças vivenciam
diferentes papéis, expressando suas
emoções e aprendendo a lidar com
elas, conhecendo o próprio corpo,
suas capacidades e limites. Que per-

mitirá explorar o imaginário, o lúdico,
o artístico, o afetivo, o cognitivo, e
perceptivo-motor.
• Propostas de vídeos sobre a covid-19 e protocolos de higiene.
• Propostas de leituras para roda de
Leitura proporcionando histórias lindas, contadas e vivenciadas com o
objetivo de desenvolver o gosto pela
leitura, à imaginação, e que ampliem
seu vocabulário, enriquecendo sua
linguagem oral.
• PROFESSORES EM ATIVIDADE PRESENCIAL
• Convidar o professor em teletrabalho
para ser professor de seu agrupamento no Google Classroom;
• Planejar as atividades que serão realizadas com o seu agrupamento
• Responsabilizar-se pelo atendimento presencial;
•

Realizar os devidos registros no
SGP/Diários de Classe.

PROFESSORES EM MÓDULO SEM
REGÊNCIA
• Assumir o atendimento presencial,
conforme organização e necessidade da Unidade.
• Acompanhar e auxiliar pedagogicamente o planejamento do professor
regente no atendimento presencial e
do professor em teletrabalho.
• Acompanhar e participar das postagens no Google Classroom, a partir das diretrizes estabelecidas junto
com o professor regente em teletrabalho.
•

Colaborar em todas as atividades
pedagógico-educacionais dentro do
seu turno de trabalho.
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PROFESSORES EM TELETRABALHO
• Organizar o planejamento em conjunto com o professor que estiver
responsável pelo agrupamento presencial;
• Realizar a postagem das propostas
no Google Classroom;
• Organizar as atividades propostas
postadas no Google Classroom em
formato para impressão, com o objetivo de disponibilizar a secretaria
da UE para entrega às famílias que
não têm acesso ao ambiente virtual;
•

Realizar o atendimento virtual às
famílias das crianças que optarem
por não retornar ao atendimento presencial.

• Equipe de Apoio em atividade presencial
• Entrada: organizar ventilação das
salas; orientar trânsito de pessoas;
acompanhar uso do banheiro; realizar sinalização visual;
•

Intervalo: supervisionar a lavagem
das mãos das crianças; verificar distribuição no espaço; auxiliar nas refeições; acompanhar atividades de
recreação;

• Sanitários: verificar número de pessoas no espaço; acompanhar trânsito entre sala/banheiro; supervisionar
a lavagem das mãos; orientar uso do
vaso sanitário; verificar a disponibilidade dos materiais de higiene;
•

Salas coletivas: verificar o distanciamento das mesas; supervisionar
ventilação; verificar a disponibilidade
dos materiais de higiene.

PROTOCOLOS DE SAÚDE
Com vistas a estabelecer o melhor cenário para segurança de todos, trabalharemos
de forma colaborativa para a implementação
do PROTOCOLO VOLTA ÀS AULAS, Versão II,
Janeiro – 2021 elaborado pela Secretaria Municipal de Educação – SME. Destacamos alguns
pontos importantes:
Os professores e demais funcionários
serão orientados sobre os aspectos voltados
aos protocolos de saúde, às regras de distanciamento físico e ao uso de máscaras para si
e para as crianças sob sua responsabilidade.
Atenção especial será dada à equipe de
limpeza que será informada sobre os novos procedimentos de limpeza, utilização e gestão de
suprimentos, bem como a nova organização de
rotinas com destaque a higienização das superfícies, como as mesas e cadeiras das crianças e
dos professores, armários, balcões, lousas, maçanetas, interruptores, mesas de alimentação,
brinquedos, bebedouros, materiais didáticos,
pertences pessoais etc.
Da mesma forma ocorrerá com as merendeiras sobre os cuidados que deverão ter
com os alimentos, higienização da cozinha, e,
também com os transportadores escolares de
crianças que deverão estar atentos aos protocolos de higiene para que a saúde das crianças seja preservada. O espaço do refeitório das
crianças foi reorganizado com mesas individuais
para garantir o distanciamento físico. As crianças lavaram as mãos antes e após as refeições.
Baseando-se na IN SME – Educação Alimentar e Nutricional para a Educação Infantil
que aponta “para além de oferecer os alimentos e nutrientes necessários para o crescimento
e desenvolvimento saudável dos bebês e das
crianças, ofereça conforto, cuidado e afeto, oportunize experiências positivas e a sociabilidade,
desperte o interesse em sua própria alimentação e proporcione, acima de tudo, prazer aos
bebês, crianças e adultos” a Unidade Educacional organizou o fluxo das refeições de forma
que cada turma possa usufruir dos momentos
destinados à alimentação de forma tranquila e
sem aglomerações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas de educação remota cresceram no último ano por conta da pandemia e se
caracterizam por atividades mediadas por plataformas digitais assíncronas e síncronas, com
encontros frequentes durante a semana, seguindo o cronograma das atividades presenciais
realizadas antes do distanciamento imposto pela pandemia.
Na educação remota predomina uma adaptação temporária das metodologias utilizadas
no regime presencial, com as aulas, sendo realizadas nas plataformas e alguns presenciais.
Onde 65% por cento das crianças continuam acessando o Classroom para realizar as atividades.
Toda angústia vivenciada pelos pais e professores em 2020 ainda não foi sanada, pois
continuamos com crianças em ensino remoto. E as crianças que estão em ensino presencial
ainda são tolhidas de experimentar o uso total dos espaços da EMEI e CEI devido aos rígidos
protocolos de higiene e segurança.
Os pais que acompanham o ensino remoto possuem ainda dificuldades múltiplas de
acesso às plataformas. A diferença é que agora os professores já possuem mais práticas em
relação à pandemia e se formaram para enfrentar esta nova forma de ensino. Vê-se que enquanto durar a pandemia temos que ser empáticos e adaptar novas tecnologias e propostas
didáticas para as crianças.
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A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS NAS ESCOLAS
DE ENSINO REGULARES E NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo identificar as concepções históricas da inclusão
social de pessoas com necessidades educacionais especiais em relação à inclusão escolar
e social dos alunos. Mediante pesquisa bibliográfica, percebemos que muitas adaptações
precisam ser feitas para favorecer a educação e desenvolvimento dos alunos com deficiência na
aprendizagem. A inclusão escolar de alunos com deficiência em escolas regulares é um direito
garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.934/96), que afirma que a
oferta da educação especial enquanto dever constitucional do Estado deve ter início na Educação
Infantil, na idade de zero a cinco anos. (BRASIL, 1996). O paradigma da inclusão visa respeitar
as diversidades e, para isso, torna-se necessário adaptar e adequar o ambiente, currículo, metas,
estratégias e conteúdos pedagógicos para que se possa realizar adequadamente o ensino e
aprendizagem de todos os alunos. A educação inclusiva é uma realidade vigente, que consiste não
somente na socialização da criança com deficiência, mas também na criação de oportunidades
para que a mesma possa participar dos diversos contextos da escola. Para tanto, é fundamental
o preparo dos profissionais envolvidos nesse processo, de forma que a criança receba o suporte
necessário e adequado. Esta pesquisa buscou apontar como vem sendo tratada a inclusão de
alunos com deficiência nas aulas de Educação Física Adaptada em instituições escolares públicas
regulares. A inclusão de alunos com necessidades especiais nas aulas de Educação Física
escolar é um desafio a ser vencido pela escola, pois promove, além da integração e socialização,
o respeito às diferenças.

Palavras-chave: Adaptação; Deficiências; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo trata da inclusão de pessoas com necessidades educacionais
especiais no sistema regular de ensino, para compreender como se desenvolveu
esta trajetória temos que entender os conceitos de inclusão, as escolas têm,
diante de si, o grande desafio de se reinventar, sendo necessárias novas práticas pedagógicas
que garantam atender toda a diversidade humana.
É um grande desafio, fazer com que a Inclusão ocorra, sem perdermos de vista que
além das oportunidades, é preciso garantir o avanço na aprendizagem, bem como, no desenvolvimento integral do indivíduo com necessidades educacionais especiais, é importante
ressaltar que não é suficiente apenas esse acolhimento, mas que o aluno com necessidades
educacionais especiais tenha condições efetivas de aprendizagem e desenvolvimento de suas
potencialidades. Rossetto diz que:
A inclusão é um programa a ser instalado no estabelecimento de ensino a longo prazo. Não
corresponde a simples transferência de alunos de uma escola especial para uma escola regular,
de um professor especializado para um professor de ensino regular. O programa de inclusão vai
impulsionar a escola para uma reorganização. A escola necessita ser diversificada o suficiente
para que possa maximizar as oportunidades de aprendizagem dos alunos com necessidades
educativas especiais (2005, p. 42).

De acordo com Sassaki, “é um processo que contribui para um novo tipo de sociedade
por meio de transformações, nos ambientes físicos [...] e na mentalidade de todas as pessoas” (2010, p. 40). São considerados alunos com deficiência, todos aqueles que ficam fora
dos padrões estabelecidos por um grupo. De acordo com a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência: “Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento 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 igualdade
de condições com as demais pessoas” (2007, p. 2).
Nas escolas, os espaços devem ser democráticos, prevendo o acesso das pessoas
com necessidades especiais, ambiente adequado à aprendizagem no sentido de fortalecer as
alianças e de enfatizar que nenhuma aprendizagem se dá no isolamento, no qual são necessárias adaptações e recursos pedagógicos adequados, para que de maneira inclusiva estes
alunos possam se desenvolver integralmente.
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A INCLUSÃO DE ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS NO ENSINO
REGULAR
A história evidencia que os conceitos
e práticas relativas ao atendimento da pessoa com necessidades educativas especiais
têm evoluído no decorrer dos tempos. Durante muito tempo a educação especial foi vista
como uma educação para a adaptação em
sociedade, substituindo ao ensino comum,
para que essa adaptação fosse efetivada era
necessária a criação de instituições especializadas em atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais.
O atendimento às pessoas portadoras
de necessidades especiais no Brasil, teve
início no período Imperial com a criação de
duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), e o Instituto dos Surdos
Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da
Educação dos Surdos (INES), ambos no Rio
de Janeiro.
A Educação especial tem se organizado
para atender específica e exclusivamente alunos com deficiências e tem sido uma das áreas que têm desenvolvido estudos científicos
para melhor atender estas pessoas. A educação regular passou a se ocupar também com
o atendimento a essas pessoas, o que inclui
também pessoas com deficiência além das
necessidades comportamentais, emocionais
ou sociais.
Para a criança com deficiência, a oportunidade de acesso à escolarização é recente,
sendo que até pouco tempo, pequena parcela
dessa população tinha acesso às salas de
aulas (JURDI, 2006). Este acesso restringia-se às escolas de ensino especializado ou às
classes especiais, revelando, assim, a relação
entre deficiência e ensino especial, em que
a condição de deficiente por si só definiria a
conveniência e a necessidade desse atendimento especializado.

As pessoas com deficiência devem receber igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento de direitos que lhe
são assegurados. Cabe aos órgãos e entidades públicos e privados incluir as pessoas
com deficiência, respeitando suas peculiaridades, em todas as iniciativas relacionadas à
cultura, desporto, turismo e lazer, facilitando
o acesso, ingresso e a permanência desta
parcela da população em todos os serviços
oferecidos à comunidade.
Cabe à escola preparar a criança para
a cidadania, isto inclui orientá-lo para valorizar a particularidade de seu povo. Assim,
se provarmos crianças “normais” de seus pares deficientes, estaremos tirando de todas
as chances de trabalharem na construção
de sua cidadania. As escolas deveriam estar adequadas às necessidades de todas as
crianças, porém como estas crianças necessitam dessas adaptações representam uma
minoria dentro das escolas. É preciso que
consideremos o conjunto de características
físicas ao interagirmos com o indivíduo com
deficiência física, que saibamos favorecer o
seu desenvolvimento humano, caso contrário
estaremos contribuindo para o desenvolvimento da deficiência.
Segundo Prieto (1997), a Constituição
Federal de 1988 e a primeira dentre nossas
constituições que inscreve de modo explícito
o direito aos portadores de deficiência. A Lei
em seu Artigo 64 descreve que é dever do
Poder Público assegurar a Educação Especial, delegando a ela tarefas importantes para
o comprometimento com uma educação de
qualidade e comprometida com seus educandos:
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O PODER PÚBLICO ASSEGURARÁ:
I - espaços adequados e facilitados, currículos próprios, métodos, técnicas e recursos pedagógicos e tecnológicos para
atender às necessidades dos educandos
com necessidades especiais;
II - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como
treinamento permanente a professores do
ensino regular, visando à integração dos
educandos com necessidades especiais
nas classes comuns;
III - inclusão de conteúdos sobre educação especial nas disciplinas componentes
dos currículos dos cursos de formação
de professores de nível médio e superior;
IV - educação especial para o trabalho,
visando à efetiva integração do educando
na vida em sociedade, inclusive para os
que não revelarem condições de inserção
no trabalho competitivo, mediante articulação com órgãos oficiais afins, bem como
para aqueles que apresentem habilidade
superior nas áreas artística, intelectual e
psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios de
programas sociais suplementares disponíveis para o ensino regular;
VI - terminalidade específica na conclusão
do ensino fundamental, para os educandos que em virtude de suas deficiências
não puderam atingir os níveis exigidos e,
para os portadores de altas habilidades,
aceleração para concluir em menor tempo
o programa escolar;
VII - atendimento especializado em escolas especiais para o educando portador
de deficiência mental severamente prejudicado e para o portador de deficiências
múltiplas associadas a graves comprometimentos;
VIII - escolas com atendimento em tempo
integral para as pessoas portadoras de
deficiências, além de equipes especializadas para o atendimento domiciliar, visando à integração com a comunidade e
a orientação adequada aos familiares dos

educandos com necessidades especiais.
Art. 65. O Poder Público estadual, por
meio de suas entidades e órgãos assegurará, em suas ações políticas e administrativas, prioridade no atendimento aos
educandos
com necessidades especiais, por meio de
investimentos na própria rede pública de
ensino regular e nas escolas de educação
especial de instituições públicas, comunitárias ou filantrópicas (SANTA CATARINA,
2001, p.81).

O DEVER DO ESTADO COM A
EDUCAÇÃO SERÁ EFETIVADO
MEDIANTE A GARANTIA DE:
III- Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente. De tal forma, a educação assim
ficou assegurada:
A educação, direito e dever do estado e
da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho (CF 1988 Cap III, seção I, art
205).
Portanto assegurar oportunidades iguais,
não significa garantir tratamento idêntico a todos, mas sim oferecer a cada pessoa meios
para que eles desenvolvam, tanto quanto
possível, o máximo de suas potencialidades.
Assim, para que o princípio da igualdade de
oportunidade se torne um fato real, é indispensável que sejam oferecidas oportunidades
educacionais diversificadas.
No entanto, atualmente existem várias
leis que asseguram o direito às crianças e
jovens com necessidades educacionais especiais à inclusão em escolas de ensino regular.
Uma delas é a Declaração de Salamanca que
estabelece que as pessoas com deficiência
têm os mesmos direitos fundamentais que os
seus concidadãos da mesma idade, seja qual
for a origem, natureza e gravidade das suas
deficiências e dificuldades (UNESCO, 1994).
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Os meios usados pelas políticas públicas para tornar mais amplo o contexto da
inclusão seria um caminho para chegar-se
a uma sociedade inclusiva. Para dar consistência a ideia de uma educação inclusiva
o estado deve projetar uma política pública
que forme uma comunidade a qual respeite
a diversidade e garanta o direito de todos à
educação. O conceito de Inclusão se firma
na diversidade, diferença, universalização de
indivíduos dentro do mesmo espaço, neste
contexto, a escola (PAULO et al, 2005).

INCLUSÃO ESCOLAR
Estamos convivendo com o movimento
chamado Inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Mas existem
muitas adaptações a serem feitas para favorecer os alunos com deficiências na educação,
onde a realidade é que muitas escolas brasileiras e as famílias não estão preparadas para
garantir o desenvolvimento pleno e escolar
dessas crianças.
A inclusão, portanto, causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não se
limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas apoia a
todos como professores, alunos, administrativos e para que obtenham sucesso na corrente educativa geral é preciso que todos estejam envolvidos. Incluir é uma forma de acabar
com o preconceito, e isto pode ser iniciado
nas escolas, cursos e universidades que formam professores conscientes de que alunos
deficientes são responsabilidades de todos
os educadores e não apenas do profissional
que se interessa por educação especial.
O mundo caminha para a construção
de uma sociedade para incluir cada vez mais
estas pessoas com deficiência. Sinais desse processo de construção são visíveis nas
escolas, na mídia, nas nossas vizinhanças e
nos programas e serviços. Educação inclusiva segundo Sassaki (1997) é um processo
no qual se amplia a participação de todas as
pessoas com deficiência na educação. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prá-

tica e das políticas vivenciadas nas escolas
de modo que estas respondam à diversidade
de alunos como um direito de todos.
Os problemas para inclusão na escola
são parte das barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência para obter capacitação
profissional, as barreiras na família, quando
os pais segregam seu filho deficiente dentro
do próprio lar, tratando-o como eterna criança
ou não acreditam no seu potencial, predominando preconceitos, estigmas, estereótipos
e atitudes discriminatórias, bem como a falta
de informação sobre deficiências e necessidades especiais.

A FUNÇÃO DA ESCOLA E DO
PROFESSOR NA ADAPTAÇÃO
Cabe às escolas de ensino regular
buscar soluções para que a inclusão realmente ocorra, e devem cobrar os órgãos governamentais condições que facilitem este
processo, desde a estruturação física até a
construção e desenvolvimento curricular e
pedagógico.
As escolas precisam elaborar projetos
que deem preferência ao pedagógico, evidenciando a educação inclusiva; oriente todos os
funcionários da escola e também a comunidade no trabalho com alunos deficientes; designar recursos para a formação de professores
aptos do ensino pedagógico e prontos para
lidar com eventuais problemas que podem
surgir com seus alunos. É necessário adaptar
a escola por meio de algumas medidas, facilitando o deslocamento de tais alunos (MELO
& MARTINS, 2007).
Os professores principalmente e outros
profissionais ligados na área da educação
enfrentam o desafio da inclusão, o que não
poderia ser chamado assim, pois na verdade
a etapa da adaptação a essa nossa realidade já deveria ter sido superada. O papel do
professor também é fundamental, pois deve
ser capaz de identificar as necessidades da
sala de aula e as peculiaridades de cada um
do grupo. Esta é uma dificuldade real daque30 - Abril/2021 - Educar FCE
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les que trabalham com a inclusão, pois é um
cuidado que se deve ter ao valorizar as diferenças como singularidade.
O professor precisa ter conhecimento bem construído em sua área de atuação,
além de se manter em permanente atualização, buscar informações e aprender a selecioná-las são novas habilidades que o professor não pode deixar de desenvolver, assim
como aperfeiçoar o conhecimento específico,
conhecer teorias pedagógicas e técnicas didáticas bastante variadas é fundamental.
As estratégias de ensino que vêm sendo
adotadas nas escolas, e também fora delas,
onde o professor ou educador prepara um
colega de sala ou da escola para auxiliar e
ajudar o aluno com necessidades especiais.
Antes de interagirem com seus pares, recebem instruções, são treinados e supervisionados pelos professores, que tentam transmitir
aos mesmos um conhecimento simplificado
sobre o tipo de deficiência que o colega apresenta, além de alertá-los para aspectos de
segurança e manobras físicas que facilitam a
independência do aluno com deficiência.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9394/96, afirma que a educação
nacional tem como princípio a igualdade de
acesso e permanência do aluno na escola,
onde ele vai aprender a pesquisar, divulgar
arte, cultura e saber, respeitando as diferenças individuais e valorizando os profissionais
e as experiências dos alunos. O capítulo V
desta lei é dedicado à educação especial e
abrange três artigos.
O artigo 58 e seguintes garante que
a matrícula para alunos com necessidades
educacionais especiais deverá ser na rede
regular de ensino, estabelece a reorganização
de currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e especialização de profissionais,
e a criação de serviço de apoio especializado para o atendimento das pessoas com as
mais complexas e diversas diferenças físicas
e cognitivas (BRASIL, 1996).

Para que o educando com deficiência
física possa acessar ao conhecimento escolar e interagir com o ambiente ao qual ele frequenta, faz-se necessário criar as condições
adequadas à sua locomoção, comunicação,
conforto e segurança. É o Atendimento Educacional Especializado, ministrado preferencialmente nas escolas do ensino regular, que
deverá realizar uma seleção de recursos e
técnicas adequados a cada tipo de comprometimento para o desempenho das atividades escolares:
Um defeito ou problema físico, qualquer
que seja sua natureza, desafia o organismo. Assim, o resultado de um defeito é
invariavelmente duplo e contraditório. Por
um lado ele enfraquece o organismo, minam suas atividades e age como uma força negativa. Por outro lado, precisamente
porque torna a atividade do organismo difícil, o defeito age como um incentivo para
aumentar o desenvolvimento de outras
funções no organismo; ele ativa, desperta o organismo para redobrar atividade,
que compensará o defeito e superará a
dificuldade (VYGOTSKY, 1984, p.233).

O autor deixa transparecer a capacidade de se transformar do organismo e do ser
humano, na capacidade do indivíduo criar
processos adaptativos com intuito de superar os impedimentos que encontra. A capacidade de superação só se realiza a partir
da interação com fatores ambientais, pois o
desenvolvimento se dá no entrelaçamento de
fatores externos e internos.
Precisa analisar se a estrutura da escola
favorece a inclusão de alunos com necessidades especiais e se a comunidade escolar está
disposta a trabalhar com alunos especiais.
Para existir integração entre a parte docente
da escola e o discente é fundamental saber
tudo sobre a deficiência, isto se dá por meio
de sua formação. É papel de todos na escola
priorizar a inclusão social e depois a inclusão
escolar (MACIEL, 2000).
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Existem muitas adaptações a serem feitas
para favorecer as crianças com deficiência física,
com relação à acessibilidade, a realidade é que
muitas escolas brasileiras infelizmente apresentam obstáculos à inclusão, são muitas barreiras
encontradas dificultando o acesso e permanência destas crianças no espaço escolar.

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA
Com toda essa movimentação ideológica,
a Educação Física também passou a se preocupar com o atendimento a esses alunos que
chegavam às escolas necessitando de educação especial. Assim, surge a Educação Física
Adaptada, Uma área da Educação Física que
tem como objeto de estudo a motricidade humana para as pessoas com necessidades educacionais especiais, adequando metodologias de
ensino para o entendimento as características de
cada portador de deficiência, respeitando suas
diferenças individuais (DUARTE & WERNER,
1995).
Entende-se, portanto, que deficiência é a
dificuldade encontrada por algumas pessoas em
desempenhar ações entendidas como normais
para a maioria dos seres humanos, e esta deficiência pode se apresentar de forma física, auditiva, intelectual e visual. Dessa maneira, podem se
manifestar de diversas formas, comprometendo
o desempenho de atividades parcial ou total, de
modo que é necessária a compreensão do grau
de deficiência.
O objetivo da Educação Física Adaptada
seria oferecer atendimento especializado aos alunos com NEE, respeitando suas individualidades,
a fim de proporcionar um desenvolvimento global, levando-os ao reconhecimento de suas potencialidades e integrando - os à sociedade. Os
alunos com necessidades educacionais especiais, antes dispensados das aulas de Educação
Física Escolar, passaram a praticá-la, mas faz-se necessário o cuidado do professor para não
proporcionar desvantagem durante a realização
das atividades físicas. Essas atividades devem
proporcionar um desafio a todos os participantes, valorizando suas diferenças e tornando-os
capazes de se auto superar.

A Educação Física adaptada enfatiza a
normalidade da diversidade, das diferenças e
salienta a adaptação de atividades fundamentais
no desenvolvimento da criança num todo. Uma
educação eficaz de crianças com necessidades
especiais não é obrigação somente da escola,
mas da família, sociedade, política, todos trabalhando em conjunto para se obter uma educação
inclusiva de qualidade (ESPANHA, 1994).
Nas aulas de Educação Física, a realidade
se apresenta ainda mais visível, isso decorre em
sua maioria por espaços físicos escassos, impróprios e sem acessibilidade, materiais insuficientes ou inadequados, professores despreparados,
desmotivados e sem o compromisso necessário
para o exercício profissional. Quanto aos requisitos das pessoas com deficiência o Ministério
da Educação por meio da Portaria nº 1679 de 2
de dezembro de 1999 estabelece as condições
básicas de acesso nas instituição de ensino:
Art. 2º A Secretaria de Educação deste
Ministério, com apoio técnico da Secretaria de Educação Especial estabelecerá os
requisitos, tendo como referência a Norma Brasil 9050, da Associação brasileira
de Normas e Técnicas, que trata da Acessibilidade de pessoas com deficiências,
edificações, espaço, mobiliário, equipamentos urbanos. Parágrafo Único. Os requisitos estabelecidos na forma do caput
deverão contemplar no mínimo: para alunos com deficiência física: eliminação de
barreiras arquitetônicas para circulação
do estudante, permitindo acesso nos espaços de uso coletivos, reserva de vagas
nas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviço construção
de rampas com corrimãos ou colocação
de elevadores, facilitando a circulação
de cadeiras de rodas, adaptação de portas e banheiros para permitir o acesso
de cadeira de rodas; colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros;
instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos
usuários de cadeira de rodas (BRASIL,
1999, p.25).
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Segundo indicações da CORDE - Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, originário da
Lei 7.853/89 e regulamentado pelo Decreto
Federal 1.680/95, os portadores de deficiências constituem grupos distintos, merecendo
exemplificação aqueles que:
a) são portadores de deficiências físicas, em razão de dificuldades motoras;
b) são portadoras de deficiências sensoriais, em razão de dificuldades visuais e ou
auditivas;
c) são portadores de deficiência mental,
em razão de dificuldades cognitivas.
Deficiência: É todo e qualquer comprometimento que afeta a integridade da pessoa
e traz prejuízos para locomoção, coordenação
de movimentos, fala, compreensão de informações, orientação espacial ou percepção.
A deficiência gera dificuldades ou impossibilidades de execução de atividades comuns
às outras pessoas.
Deficiência física: A deficiência física pode
acontecer sob a forma de: paraplegia (paralisia
dos membros inferiores ou superiores; monoplegia (paralisia de um só membro ou grupo
muscular); triplegia (paralisia de 3 membros);
tetraplegia (paralisia dos 4 membros); hemiplegia (paralisia de um dos lados do corpo);
paraparesia (paralisia incompleta de nervo ou
músculo dos membros inferiores ou superiores
que não perderam inteiramente a sensibilidade
e o movimento); monoparesia (paralisia incompleta de nervo ou músculo de um só membro
que não perdeu inteiramente a sensibilidade e
o movimento); triparesia (paralisia incompleta
de nervo ou músculo de 3 membros que não
perderam inteiramente a sensibilidade e o movimento); tetraparesia (paralisia incompleta de
nervo ou músculo dos membros inferiores e superiores que não perderam inteiramente a sensibilidade e o movimento); hemiparesia (paralisia
incompleta de nervo ou músculo de um dos
lados do corpo que não perdeu inteiramente a
sensibilidade e o movimento).

Deficiência intelectual: A deficiência intelectual pode ter várias causas, entre as principais estão os fatores que podem ser classificados como: genéticos, perinatais (ocorridos
durante a gestação e o parto) e pós-natais.
O diagnóstico correto dos fatores causais no
momento do nascimento pode não só amenizar os sintomas (prevenção secundária) mas
até mesmo evitar o dano cerebral a exemplo da fenilcetonúria e outros erros inatos do
metabolismo que se não controlados, entre
outros danos, serão causa de lesão cerebral.
Deficiência visual: Considera-se portador de cegueira a pessoa que tenha campo
visual reduzido a um ângulo menor que 20º,
ou seja, enxerga apenas a uma distância de
20 metros. O grau de limitação visual das
pessoas é determinado usando-se a Tabela
optométrica de Snellen. O espectro dessa tabela vai de 0 a 3. Desse modo, são considerados cegos os indivíduos com acuidade visual
abaixo de 0,05.
Deficiência auditiva: É a perda bilateral,
parcial ou total de 41 decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de
500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.
Deficiência múltipla: É a associação de
duas ou mais deficiências.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste artigo, percebe-se que é necessário que os sistemas de ensino ofereçam condições que possibilitem o acesso do aluno com deficiência ao conhecimento e ao
ambiente escolar.
Vários estudos constataram que o caminho mais adequado para educar as pessoas
com deficiência seria por meio de uma escola inclusiva que adeque o ambiente, as metas,
currículos, conteúdos, estratégias e procedimentos pedagógicos às necessidades dos alunos,
respeitando as suas diferenças, e, dessa forma, promovendo o ensino e aprendizagem. É
preciso saber que os recursos e serviços apropriados a eles estão garantidos por lei e as dificuldades encontradas no cotidiano escolar não devem ser motivo de exclusão desses alunos.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a inclusão é um direito
assegurado pela Constituição federal, e o maior desafio da escola hoje é envolver as pessoas
no processo de mudança de atitude, pois a diferença não pode ser alvo de discriminação e
preconceitos.
As mudanças são fundamentais para inclusão, mas exige que todos se esforcem possibilitando que as escolas necessitam ser adaptadas para poder receber este aluno, e que
haja uma reciclagem educacional de todo o corpo docente para que este esteja preparado
para receber os mesmos.
Na atualidade conseguimos notar uma sociedade cada vez mais comprometida com a
causa das pessoas com deficiência, estendendo as discussões e ações para diferentes ambientes escolares e consequentemente as aulas de Educação Física. Neste contexto, somando
os esforços dos professores, escolas e dos demais alunos é possível promover uma Educação
Física inclusiva para todos, atendendo assim os alunos com deficiência, contribuindo para o
seu desenvolvimento físico, psíquico e social na tentativa de colaborar para a formação de
sujeitos autônomos.
A educação física escolar auxilia na inclusão, porém é necessário que haja uma transformação no geral para que o aspecto da inclusão seja reconhecido. O trabalho com a
Educação Física inclusiva deve estar ligado à disposição da escola em receber alunos com
necessidades educacionais especiais. É papel do professor de Educação Física desenvolver
os aspectos físico e mental do seu aluno, promover a interação dele com os outros colegas,
adaptar atividades para que este aluno participe das aulas.
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A CONTRIBUIÇÃO DO NEUROPSICOPEDAGOGO NAS
DIFICULDADES DA LEITURA E ESCRITA
RESUMO: Este artigo aborda a importância do Neuropsicopedagogo na instituição escolar, como
especialista na superação das dificuldades do processo de alfabetização, junto ao professor. A
partir da compreensão da neuroanatomia cerebral, este profissional pode propor um trabalho
diferenciado para melhorar o aprendizado, assim como, estimular as potencialidades da criança.
Também faz nesse estudo, uma reflexão sobre a importância deste tema na área pedagógica a
partir das teorias e hipóteses de vários estudiosos nesse assunto. Reconhece-se que o educador
deva estimular o processo de leitura interpretativa ampliando a visão do mundo de seus alunos.
Foi destacada que a alfabetização e o letramento devem ser responsabilidade do professor
alfabetizador, de toda a escola e também do gestor da escola. O professor deve ter conhecimento
e domínio da metodologia de obtenção da escrita e da leitura, criando planos da dinâmica
pedagógica que permitam adequados resultados. A partir da análise de revisão literária, foi possível
perceber que, embora a narração seja uma valiosa ferramenta para melhorar as habilidades da
criança, os professores geralmente, não têm aproveitado esse instrumento como processo de
ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

N

o Brasil, a distribuição de renda é desigual e a maioria dos analfabetos pertence
às classes sociais menos favorecidas, contribuindo para o analfabetismo e para
o aumento das desigualdades sociais e acesso aos bens culturais e socioeco-

nômicos.

A leitura é, portanto, um importante instrumento para a vida social e cognitiva do aluno,
e promove sua inserção no âmbito social, político, econômico e cultural. Este trabalho tem
como objetivo geral analisar a importância da intervenção do Neuropsicopedagogo nas dificuldades encontradas no processo de alfabetização. Como objetivos específicos auxiliar a
desenvolver na criança sua habilidade, na obtenção da leitura e da escrita, assim como no
seu processo formativo.
Indaga-se qual é o papel do neuropsicopedagogo na identificação das dificuldades encontradas na alfabetização e na orientação ao professor sobre as metodologias que possibilitem o aprendizado do aluno levando em conta a individualidade e seu o ritmo de aprendizado?
O processo de aquisição da leitura e da escrita é bastante complexo e cada aluno tem
suas particularidades representando novos desafios e questionamentos para o educador. O
neuropsicopedagogo atua como mediador na relação entre o professor e o aluno.
Justifica-se este estudo pelo fato de que, os professores não possuem formação para
identificar as patologias neurológicas que causam as dificuldades de aprendizagem da leitura
e escrita, dificultando o acompanhamento das atividades curriculares.
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A INTERVENÇÃO DO
NEUROPSICOPEDAGOGO NA ESCOLA
O Neuropsicopedagogo faz sua intervenção a partir de uma análise neurológica,
psicológica e pedagógica baseado no estudo
de distúrbios, incapacidades e processos normais de aprendizagem. Este profissional irá
avaliar o sistema nervoso central, sua estrutura, organização e o funcionamento cognitivo,
assim como posterior planejamento e ação.
A atuação neuropsicopedagógica é focada na compreensão do papel do cérebro
do ser humano em relação aos processos
neuro cognitivos e possíveis aplicações de
estratégias pedagógicas na escola.
No livro Neurônios da Leitura, Dehaene
(2012) traz a abordagem neurocientífica para
a intervenção com alunos que apresentem
dificuldade de aprender.
Anteriormente aos conhecimentos desta
área, muitos desses alunos repetiam seguidamente o ano, sem que nenhuma intervenção
fosse realizada com o objetivo de promover
a aprendizagem do aluno.
Um dos exemplos citados por Dehaene
(2012) é o caso dos disléxicos, em que o trabalho neuropsicopedagógico é entender qual
região cerebral se encontra lesada e apresentar intervenções que sugiram novas rotas
neuronais, para que a aprendizagem ocorra.
Esse ramo do conhecimento auxilia a
compreensão de como a aprendizagem ocorre, mostrando as diversas possibilidades para
que se aperfeiçoem as relações educacionais.
A neurociência da leitura demonstra que
cada cérebro de criança possui circuitos neuronais capazes de aprender a ler. A plasticidade cerebral possibilita contornar as dificuldades da leitura por vias cerebrais incomuns,
demostrando que uma criança disléxica, ou
um adulto analfabeto possuem condições de
aprender.

O conhecimento sobre a plasticidade
cerebral, ou seja, a capacidade que o cérebro possui de continuar a desenvolver-se, a
aprender e a mudar, mudam a visão de aprendizagem e educação. Essa capacidade adaptativa do sistema nervoso ocorre em todo o
momento durante toda a nossa vida:
À medida que se conhece os mecanismos
da leitura, seu ensino deveria progressivamente se transformar numa autêntica
“neuro-psicopedagogia”: a ciência unificada e cumulativa onde a liberdade de
ensino não é negada, mas voltada para
a pesquisa pragmática de um ensino melhor estruturado e mais eficaz (DEHAENE,
2012, p. 344-345).

O significado da palavra Neuropsicopedagogia, já contem esta visão de Dehane; - neuro oriundo do grego neûron = nervo;
- psico em latim Psique que significa Alma,
pedagogia do grego antigo paidagogós, era
inicialmente composto por paidos (“criança”)
e gogía (“conduzir” ou “acompanhar”).
O neuropsicopedagogo irá fazer o
acompanhamento do aluno em todo seu processo de aprendizagem. Este especialista
possui conhecimentos das áreas de neurociência, psicologia e pedagogia e seu trabalho
tem como objetivo potencializar o processo
de ensino-aprendizagem desenvolvendo e estimulando novas sinapses.
Este profissional trabalha inicialmente
com a observação, procurando identificar
quais as potencialidades podem ser estimuladas, qual o melhor método e estratégias
que tornem a aprendizagem daquele aluno
realmente eficaz.
Um aluno que por volta de seus oito
anos, demora para realizar a cópia das atividades, distrai-se com facilidade, poderia
ser identificado com a suspeita de déficit de
atenção.
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Em sua intervenção o neuropsicopedagogo irá analisara leitura deste aluno, e como
ele faz a cópia, observa se ele faz sílaba por
sílaba, ao invés da palavra, evidenciando aí
que o trabalho de intervenção será para a
melhora da fluência de leitura.
Dessa forma, o neuropsicopedagogo é
o profissional que auxilia o professor orientando sobre quais as melhores estratégias para
a aprendizagem.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
As escolas são orientadas a estabelecer relações entre o conhecimento e a realidade do aluno. Assim, tem o dever de oferecer
uma educação que seja voltada para a socialização da aprendizagem, a fim de que seja
significativa. Muito importante também é rever
seus conhecimentos básicos e fundamentais
para formar alunos com ética e valores, tornando-os cidadãos que possam intervir na
sociedade.
O cotidiano da escola é rico em situações em que a escrita e a leitura são necessárias e fazem sentido. Trabalhar atividades
significativas, lúdicas, é imprescindível para
que a criança compreenda a abordagem dos
aspectos formais do sistema de leitura e escrita.

diano ou que não sejam significativas para
ele. O cérebro seleciona as informações mais
relevantes para a sobrevivência do indivíduo.
Para o educador o desafio é trabalhar
com um método que ofereça uma aprendizagem significativa e ao mesmo tempo possibilite a interação do aluno com as diferentes
leituras do dia-a-dia. A correção das tarefas
escolares, observando cadernos, olhando a
organização é possível o professor acompanhar a aprendizagem e ajudar o aluno a compreender seus erros.
O professor também deve estar preparado para lidar com possíveis reações frente
a algumas tarefas, tais como: resistências,
bloqueios, sentimentos e lapsos. E não parar de buscar, de conhecer, de estudar, para
compreender de forma mais completa estas
crianças ou adolescentes já tão criticados por
não corresponderem às expectativas dos pais
e professores.
Neste sentido a intervenção do neuropsicopedagogo poderá contribuir complementando a aprendizagem com aplicação
de jogos e ações que envolverão a leitura, a
escrita, as questões fonéticas e motoras, de
modo a otimizar o processo de desenvolvimento da alfabetização desse aluno.

As crianças, cujos cotidianos familiares
estão constantemente envolvidos por práticas
de leitura e escrita vão perceber mais facilmente que a língua escrita tem usos e práticas
sociais, como, por exemplo, a construção de
lista de compras do mercado, diferentemente
daquelas crianças em não existem práticas
de leitura e escrita.

O letramento se constitui como o uso
social das práticas de leitura e de escrita, de
maneira consciente. É importante entender
que seu conceito pode aperfeiçoar, mas não
se limitar, ao “deciframento” de códigos alfabéticos, porque o aluno pode ser avaliado
como letrado, mesmo que não tenha o domínio do código escrito, ou seja, as habilidades
de leitura e de escrita de uma língua.

Na escola, o desafio do professor é
“prender” a atenção do aluno. Acontece que,
em uma sala de aula, com mais de trinta alunos, sempre ocorrerão comportamentos de
desatenção. Dificilmente um aluno prestará
atenção em informações que não tenham relação com suas experiências, com seu coti-

Conforme Soares (2005) “Letramento é o
resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. É o estado ou
condição que adquire um grupo social ou um
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais”,
30 - Abril/2021 - Educar FCE

588

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

Ter-se apropriado da escrita é diferente de
ter aprendido a ler e escrever. Aprender a
ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de
decodificar a língua escrita; apropriar-se
da escrita é tornar a escrita ‘própria’, ou
seja, é assumi-la como sua ‘propriedade (SOARES, APUD CARVALHO, 2005,
p.15).

Soares (2001) estabelece a distinção
entre letramento e alfabetização, afirmando
que o termo “alfabetização” está vinculado às
práticas educacionais voltadas para o ensino
da leitura e da escrita, sendo dada especial
ênfase ao seu caráter representacional”. “O
letramento, por sua vez, é um processo que
torna o indivíduo capaz de utilizar a escrita de
forma deliberada nas situações sociais”.
“Letramento é o resultado da ação de
ensinar ou de aprender a ler e escrever: o
estado ou a condição que adquire um grupo
social ou um indivíduo como consequência
de ter-se apropriado da escrita” (SOARES,
2001, p. 18).
Esta apropriação está relacionada a habilidades como ler ou produzir um bilhete, até
outras sofisticadas, como a produção de um
artigo científico, por exemplo,
[...] alfabetizar e letrar são ações distintas,
mas que a escola deveria alfabetizar letrando, de maneira a ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, para que o indivíduo se
tornasse tanto alfabetizado com letrado.
A escola não deveria nem negligenciar o
domínio do sistema de escrita, nem tampouco descontextualizar a escrita de seus
usos sociais (ALBUQUERQUE, 2005; MORAIS & ALBUQUERQUE, 2007;).

Alguns teóricos não distinguem Alfabetização e Letramento, embora apontem para
práticas de alfabetização inseridas em práticas sociais de leitura. Ferreiro afirma que:

Há algum tempo, no Brasil começou-se
a usar a expressão Letramento. E o que
aconteceu com a Alfabetização? Virou
sinônimo de decodificação. Letramento
passou a ser o estar em contato com distintos tipos de texto, o compreender o que
se lê. [...] Letramento no lugar de Alfabetização tudo bem. A coexistência dos dois
termos é que não funciona (FERREIRO
2003, p.30).

A autora acima citada, ao fazer essa
afirmação, não pretende “diminuir” a Alfabetização, preocupa-se com o reducionismo que
pode ser dado a alfabetização, uma vez que
se não tem função social, reduz-se a codificação e decodificação.
Para Freire, a “Alfabetização é a capacidade de o indivíduo organizar criticamente
o seu pensamento, desenvolver consciência
crítica, e introduzir-se num processo real de
democratização da cultura e de libertação”
(FREIRE, 1996).
Para Soares (2005), as escolas, com as
discussões acerca do letramento, deixaram
de trabalhar as questões relacionadas à Alfabetização, utilizando-se apenas de gêneros
textuais. Os professores entenderam que os
alunos se alfabetizariam apenas pelo contato com os textos e deixaram de trabalhar de
forma sistemática o sistema de escrita alfabética.
É preciso clareza de que a aquisição e
domínio da linguagem escrita ocorrem quando o aluno domina as técnicas da escrita alfabética, ou seja, a alfabetização, e o uso social
da mesma, o letramento.
O trabalho com a alfabetização utilizando as práticas sociais de leitura e escrita, ainda é muito raro nas escolas brasileiras. Neste
contexto verifica-se que é necessário avaliar
a qualidade dos cursos de formação inicial
e continuada das faculdades de Pedagogia.
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No processo de alfabetização na escola, é evidente a importância do sistema alfabético para o conhecimento da linguagem
escrita. Esse processo faz com que a criança
adquira habilidades específicas a respeito do
código escrito. É necessário que a criança
entenda que a língua é uma ferramenta para
expressar seus sentimentos e emoções e na
construção da cidadania.
Dessa maneira, a alfabetização e o letramento são extremamente importantes, por
constituírem a base de um processo contínuo
de aprendizagem que se inicia na etapa escolar da Educação Infantil e consolida-se nas
etapas subsequentes: Ensino Fundamental e
Ensino Médio.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia neste artigo foi a revisão
bibliográfica em livros e trabalhos científicos
na internet. Teve como aportes os trabalhos
de alfabetização dos autores: Ferreiro (2003),
Freire (1996) Soares (2005).
Sobre a intervenção do Neuropsicopedagogo citou-se o autor Dehaene, (2012),
que em seu livro Neurônios da Leitura descreve como as intervenções deste profissional podem acionar mecanismos para a construção de novas rotas neuronais para que a
aprendizagem ocorra.
Foi citado também, neste trabalho o Referencial Curricular Nacional que apresenta
a leitura e a produção de texto como base
para a formação do aluno. Descreve o papel
da escola no desenvolvimento da linguagem
oral de seus alunos, mostrando as situações
discursivas mais adequadas e eficientes nas
diferentes situações cotidianas.

PROPOSTA DO PARÂMETRO
CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA
PARA AS PRIMEIRAS SÉRIES DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Ao analisar-se a proposta do Parâmetro Curricular Nacional de Língua Portuguesa
para as primeiras séries do ensino fundamental, percebe-se que este documento traz a
mesma concepção das autoras como, Ferreiro, Soares, Possari e entre outras, que tratam
a aprendizagem da Língua Portuguesa como
um ensino voltado para as práticas sócio interacionistas que prioriza a troca interpessoal,
O domínio da língua, oral ou escrita, é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem
se comunica, tem acesso à informação,
expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz
conhecimento. Por isso ao ensiná-la, a
escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos
saberes linguísticos, necessários para o
exercício de cidadania, direito inalienável
de todos (MEC, 2001, p. 15).

Essas linhas de pensamento servem de
referência, como fonte de consulta e de objeto
para reflexão e debate para os profissionais
da educação em sua ação em sala de aula.
O referencial teórico considera a proposta de
Alfabetização e Letramento em uma perspectiva de aprendizagem mais crítica do ensino
da língua. Este documento apresenta a leitura
e a produção de texto como base para a formação do aluno, mostrando que a língua não
é homogênea, mas um somatório de possibilidades condicionado pelo uso e pela situação
discursiva.
Falar e escutar, além de ler e escrever,
são ações que permitirão ao aluno produzir e
compreender textos diversos. Portanto, cabe à
escola desenvolver a linguagem oral de seus
alunos, mostrando as situações discursivas
mais adequadas e eficientes nas diferentes
situações cotidianas.
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Nesse contexto, a linguagem é colocada em destaque como transformadora da
relação do homem com o mundo. Seguindo
esses conceitos considera-se trabalho com a
linguagem, como um dos eixos básicos nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental, dada a sua importância para a formação
do sujeito, para a interação com outras pessoas, orientação das ações das crianças, e a
construção de muitos conhecimentos, inclusive o desenvolvimento do pensamento.
Quanto mais as crianças puderem falar
em situações diferentes, como contar o que
lhes aconteceu em casa, contar história, dar
um recado, explicar um jogo ou pedir uma
informação, mais poderá desenvolver suas
capacidades comunicativas de maneira significativa.
A criança ao entrar na escola já possui
conhecimentos adquiridos de vários textos
orais e escritos e o professor deve considerar este repertório na sua prática pedagógica.
A escola privilegia o ensino da língua
que são as normas e regras para se escrever
e ler conforme a norma culta, o ensino do
significado prevalece e por muitas vezes não
considera os significados que os alunos já
possuem sobre determinado signo.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, (1997)
“a Linguagem não verbal, nada mais é, que
a primeira aprendermos e infelizmente ainda
não está sendo valorizada no âmbito escolar”.
Cabem às instituições escolares ampliar as concepções de ensino da Linguagem.
Algumas vezes o termo ambiente alfabetizador vem sendo confundido com a imagem de
uma sala com paredes de cartazes e textos
fragmentados que não dão oportunidades
para que os alunos participem e ampliem
seus conhecimentos.

Atualmente as salas de aulas são formadas por alunos de diferentes realidades
socioeconômicas, culturais, linguísticas e
com ritmos e estilos de aprendizagens diversos. Algumas dessas crianças trazem conhecimentos prévios da escrita e de seus usos
reais, um certo grau de letramento e serão
submetidas a uma série de regras definidas,
formais.
O papel da escola é trabalhar com as
multiplicidades e aumentar as probabilidades
de acesso à variedade linguística adotada socialmente. Para isso a escola deve dar condições para que as crianças tenham acesso
a leituras variadas, produções com textos,
oportunidade de utilizar a oralidade desde as
primeiras séries,
Como a educação ainda é privilégio de
muita pouca gente em nosso país, uma
quantidade gigantesca de brasileiros permanece à margem do domínio de uma
norma culta. Assim, da mesma forma
como existem milhões de brasileiros sem
terra, sem escola, sem teto, sem trabalho,
sem saúde, também existem milhões de
brasileiros sem língua (BAGNO 2001, p.
16).

O ensino da Língua Portuguesa, segundo o referencial teórico deve valorizar todas as possibilidades de produção textual.
A aprendizagem da leitura e escrita ocupa o
centro das discussões educacionais nas últimas décadas. Políticas educacionais, como
a da Educação Fundamental de nove anos,
requer o desenvolvimento de competências
e habilidades de leitura e escrita nos alunos
brasileiros.
É nesta sociedade cada vez mais exigente em relação à aprendizagem e ao conhecimento, que a competência na alfabetização e no letramento ganha destaque. A
alfabetização não é vista mais como um processo isolado, a aprendizagem da escrita requer seu uso na dinâmica social, ou seja, em
atividades de letramento.
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Assim, as instituições escolares, os
órgãos governamentais, a sociedade e as
mídias de modo geral, discutem as possibilidades de conquistarmos uma aprendizagem
da leitura e escrita mais condizentes com as
exigências do mundo contemporâneo.
A complexidade destes processos e as
transformações no conceito e concepções da
aprendizagem da leitura e da escrita, ocorridas nestas últimas décadas, determinam um
grande desafio para os educadores e uma
condição imprescindível para a constituição
dos sujeitos nesta sociedade.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
ALFABETIZADOR
A proposta de formação de professores,
de acordo com as Diretrizes Curriculares para
o Curso de Pedagogia, instituídas pelo MEC,
considera a construção de competências referentes aos conteúdos para serem socializados,
em diferentes situações e interdisciplinaridade;
mas também o domínio do conhecimento pedagógico e de investigação que permitam a
melhora da prática pedagógica.
Com relação à Alfabetização tanto os
Referenciais de Educação Infantil como os Parâmetros Curriculares Nacionais para os anos
iniciais do Ensino Fundamental destacam a
importância das atividades de linguagem para
o aumento das competências discursivas e
linguística dos alunos.
O processo de aquisição da leitura e da
escrita baseia-se principalmente nos estudos
e teorias de Emília Ferreiro sobre como codificar a fala e decodificar o escrito; também,
como ocorre a seleção dos caracteres para
representação da fala e, ainda, às habilidades
que o aluno precisa desenvolver para traçar
cada uma das letras.

É fundamental repensar, agora, o trabalho
com linguagem em sala de aula, levando em conta as discussões e necessidades atuais. Esse caminho não é tão fácil,
uma vez que muitos educadores não ouviram a terminologia Letramento em sua
formação inicial, ou apresentam uma interpretação equivocada do mesmo. Mas,
embora compreendamos a dificuldade,
acreditamos na possibilidade, pois “o saber dos professores não provém de uma
fonte única, mas de várias fontes e de
diferentes momentos da história de vida e
da carreira profissional” o que possibilita
a compreensão desse conceito (TARDIF,
2004, p.18).

Valorizar o professor, sobretudo o alfabetizador, seus saberes e sua prática, e a
dinâmica da sala de aula, uma vez que o conhecimento é ressignificado pelo professor no
cotidiano escolar.
De acordo com Tardif (2004) “[...] à medida que o professor reconstrói seus saberes
e sua prática, precisa pensar em metodologias de ensino que articulem a alfabetização
e o letramento”.
Toda escola necessita de um profissional que dê suporte para o professor entender
como ocorre a aprendizagem e possivelmente encaminhar as crianças que necessitam de
uma intervenção adequada.
Segundo a abordagem socioconstrutivista, a alfabetização é um processo de interação com a língua escrita em que o grande
desafio não é apenas decodificar, mas também compreender os usos sociais da escrita.
Um ser alfabetizado é aquele capaz de utilizar
a escrita como um instrumento que lhe permite sugerir, pensar, apreciar, se comunicar, ou
seja, entrar na cultura escrita e ser membro
de pleno direito.

As pesquisas e estudos evidenciam que
é preciso fazer transformações na estrutura
da educação no Brasil especialmente na formação do professor,
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O processo de aquisição do sistema de
escrita alfabética precisa ocorrer a partir do
trabalho com vários gêneros textuais. Ou seja,
é necessário alfabetizar em um contexto de letramento. É necessário “Alfabetizar Letrando”.
Isto é, fazer com que a criança se aproprie
do sistema alfabético e ortográfico da língua,
garantindo-lhe plenas condições de usar a língua nas práticas sociais de leitura e escrita.

Participam regularmente dos grupos de
formação de cada escola os professores, o diretor e os coordenadores; mas há também os
grupos que se formam entre os professores
de diversas escolas que estejam interessados
em um mesmo tema de estudo, como, por
exemplo, a indisciplina, a sexualidade, a ética, a violência, a avaliação e outros assuntos
pertinentes.

Essa prática de alfabetização, inserida
no contexto de letramento, significa ensinar os
alunos a utilizarem a língua escrita e falada,
em diferentes contextos sociais. Dessa forma,
as atividades pedagógicas devem ser centradas no desenvolvimento das capacidades
fundamentais às práticas da linguagem oral
e escrita.

Segundo o referencial para a formação
de professores, do Ministério da Educação
(1999) nos últimos anos, a desqualificação
profissional sofrida pela categoria de professores tem sido grande e se verifica principalmente na progressiva deterioração dos salários, na diminuição do “status social” e nas
precárias condições de trabalho.

A alfabetização e o letramento, por serem muito complexos, demandam do professor uma formação profissional que tenha
em consideração suas particularidades, seus
conceitos, teorias e metodologias.

Os baixos salários recebidos por uma
jornada parcial de trabalho foi levando as mulheres a optarem por jornada de tempo integral como professoras ou a buscarem outras
ocupações no período que tem disponível.

É essencial que as escolas se tornem
centros de ensino-aprendizagem e que os
professores tragam, desses encontros, exemplos coerentes com a prática da sala de aula.
E que possam fazer a articulação da teoria e
a prática por meio de estudos em grupos, planejamentos com os seus pares e desenvolver
um trabalho coletivo, com base no diálogo.
Dentro deste contexto entende-se necessidade de se formarem grupos de estudos
nas escolas para a discussão que podem ser
organizados espontaneamente pelos próprios
professores, no horário em que estão nas escolas.
Estas reuniões têm como objetivo esclarecer situações, aperfeiçoar sua prática, e
ainda resolver problemas pedagógicos. Analisando como o ensino está sendo ministrado e
o aproveitamento dos alunos, pois esses processos se interagem e devem ser avaliados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi discutido neste trabalho como a intervenção do neuropsicopedagogo, pode auxiliar
na inclusão, identificando as causas das dificuldades de alfabetização auxiliando o trabalho
dos professores, mostrando diversas possibilidades para aperfeiçoar as relações educacionais.
Descreveu o processo de intervenção deste profissional, que consiste em uma série
de avaliações de processos na estrutura, organização e funcionamento cognitivo do sistema
nervoso central, e o planejamento de uma ação interventiva.
No ambiente escolar, o neuropsicopedagogo se utiliza de instrumentos especializados,
sistemas específicos de avaliação e estratégias capazes de auxiliá-los nas atividades diárias
na escola. Também, este profissional, assessora a escola, tanto reestruturando a sua atuação
quanto no encaminhamento de alunos para outros profissionais.
O desafio de ensinar para a diversidade e o reconhecimento às dificuldades de aprendizagem têm se tornado cada vez mais frequente no espaço educacional, sendo identificadas
desde a Educação Infantil.
Em uma sala de aula encontram-se alunos com deficiências, transtornos, e enfim formas
diferentes de aprender. Caso essas dificuldades não sejam identificadas, refletirá em problemas mais sérios nas etapas seguintes da educação básica.
A prática pedagógica organizada em torno do uso da língua e sua reflexão deve visar
não só o processo de alfabetização, mas também a possibilidade de inserção e participação
ativa dos alunos na cultura escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, na
produção e compreensão de diferentes gêneros textuais.
A alfabetização é um processo inacabado, não há um ponto final, não se conclui. Ela
está sempre presente nas práticas sociais através da leitura e da escrita, participando do
processo de transformação no indivíduo.
O desafio do professor é trabalhar com um método que ofereça uma aprendizagem
significativa e ao mesmo tempo possibilite a interação do aluno com as diferentes leituras do
dia-a-dia. Sem a ligação entre os conhecimentos os novos conceitos ficaram perdidos e sem
significados.
O professor como mediador deverá provocar a aprendizagem e elaborar perguntas que
instiguem o aluno a vivenciar a busca, a exercitar as várias possibilidades de resposta. Afinal,
esse é o exercício que conduz à aprendizagem significativa.
O processo de ensino-aprendizagem da escrita exige do professor uma boa base linguística, e sensibilidade para trabalhar com os diferentes ritmos de aprendizagem que existe
na sala de aula. A prática pedagógica deve objetivar além do processo de alfabetização, incentivar a inclusão e participação de todos os alunos, nas práticas sociais principalmente os
que apresentam dificuldades neste processo.
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O professor deve priorizar o planejamento pedagógico, a organização dos conteúdos e
dos recursos, a organização do tempo e do espaço em sala de aula, deixando claro ao aluno áreas a serem trabalhadas, também uma didática adequada a cada conteúdo e oferecer
diversos tipos de textos e várias atividades. Ainda nesta fase de alfabetização é indispensável
que o professor ofereça diferentes materiais escritos.
O neuropsicopedagogo pode auxiliar o professor neste planejamento, é o profissional
que possui a capacidade de interferir e fazer encaminhamentos no processo educativo, procurando compreender e analisar o aspecto da aprendizagem como uma forma sistêmica,
abrangendo a todos os alunos com dificuldades de aprendizagem e procurando auxiliá-los
na reestruturação de sua forma de aprender.
Este profissional poderá indicar a intervenção de um Fonoaudiólogo que intervirá diretamente no problema da correspondência letra-fonema, auxiliando o aluno a dominar a leitura
e a escrita.
O professor de alfabetização deve participar de cursos de formação continuada para
rever constantemente conceitos, concepção de linguagem e a metodologia. Ele precisa ter
uma boa formação acadêmica e continuada, para trabalhar no espaço escolar.
A formação de professores deve oferecer uma sólida fundamentação teórica e prática
que permita ao docente identificar as dificuldades comuns dos alunos, visando eliminar as
barreiras. É preciso que esta formação seja vista como uma etapa procedimental e atitudinal
da prática docente, visando à melhoria do ensino.
É necessário que o professor inclua os conhecimentos da neurociência na sua prática
pedagógica, principalmente os aspectos preventivos, já que se observam vários problemas
cognitivos e dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar.
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A INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO MEDIADA PELAS
TECNOLOGIAS

RESUMO: Agir com intenção é sinal de consciência do que se está fazendo ou planejando, e
isto se aplica em questões pedagógicas em ambientes escolares. Agir com Intencionalidade
Pedagógica é ir além do simples "ritual" de planejamento de propostas de atividades, é agir
de forma a incidir, principalmente, na postura do professor. Não obstante, há deficiências na
formação dos professores que “pairam”, muitas vezes, em sua prática cotidiana; dentre elas, o
uso dos planejamentos sem a intencionalidade pedagógica requerida. Assim, a Intencionalidade
Pedagógica estabelece uma reflexão investigativa em ambientes escolares.

Palavras-chave: Intencionalidade Pedagógica; Planejamento; Professor; Educação Infantil; Crianças.
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INTRODUÇÃO

O

ato de ensinar e aprender requer cuidados pedagógicos essenciais permeados,
em tese, por “intenções” durante todo o processo. Sabe-se que há enormes deficiências existentes na formação de professores que “pairam”, lamentavelmente,
na prática cotidiana destes profissionais, além de uma atuação limitada junto aos seus alunos.
Entre as limitações percebidas, destaca-se uma em especial: o uso do planejamento
das propostas de atividades na Educação Infantil com crianças e bebês no ambiente escolar,
aparentemente, sem a sequência e intencionalidade pedagógica requerida, sendo necessário
(re) pensar, (re) significar e (re) avaliar, primeiramente entre os educadores aquilo que seria
passado com ou sem significado efetivo para a criança.
Em razão disso, a “Intencionalidade Pedagógica como estratégia de ensino mediada
pelo uso das tecnologias em ambientes escolares” estabelece uma reflexão investigativa,
observando o quanto de intencionalidade pedagógica consciente está presente na ação dos
professores.
Isto influi diretamente na prática pedagógica cotidiana dos professores na modalidade
presencial, e, ao mesmo tempo, em relação ao uso dos mediáticos – tecnologia educacional
- como elo entre ensinar e o favorecimento do aprender. O que se propõe é uma investigação
reflexiva da mediação do uso de tecnologias em ambientes escolares de maneira intencional,
consciente, tendo clara a visão de que o uso de tecnologias como modismo ou com a associação a métodos antiquados, continuará a reproduzir um ensinar duvidoso e um aprender
desconectado das intenções pedagógicas fundamentais, a solidificação do processo de formação das nossas crianças.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Movimentos sociais vinculados a diferentes setores da sociedade organizaram-se,
visando à inserção de direitos na nova constituição que seria elaborada.
Muitos desses movimentos, ligados à
causa da infância, buscavam discutir com a
sociedade a importância de compreender a
infância como um período distinto da vida humana, que merece atenção, cuidados e respeito. Assim, em 1988, ficou assegurado na
Constituição Federal que o dever do Estado
com a educação da pequena infância seria
efetivado mediante garantia de “[...] atendimento em creches e pré-escolas às crianças
de 0 a 6 anos de idade” (BRASIL, 1988, Art.
208 – IV).
A conjuntura de elaboração dos direitos
da criança na Constituição aconteceu paralelamente à discussão, em âmbito internacional, da necessidade de formulação de um
documento que confirmasse a concepção de
criança contemplada na “Declaração Universal dos Direitos da Criança”, promulgada pela
Organização das Nações Unidas – ONU – em
1954. Em 1989 foi criada a “Convenção dos
Direitos das Crianças”, assinada pela maioria
dos governos do mundo.
No Brasil, esse processo resultou na
elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei n.8.069, de 13 de julho
de 1990 (BRASIL, 1990). Com essa legislação voltada à infância brasileira, especialmente às crianças pobres e marginalizadas foram
reconhecidas como cidadãs, sendo dever do
Estado e da sociedade garantir que seus direitos sejam respeitados.
A partir de 1994, começou a ser formulada a primeira proposta para a construção
de uma Política Nacional de Educação Infantil (1994-1996), pela Coordenação Geral de
Educação Infantil – COEDI, da Secretaria de
Ensino Fundamental – SEF, hoje Secretaria
da Educação Básica – SEB, do Ministério da

Educação e do Desporto – MEC, que publicou um conjunto de documentos, que buscava a superação da dicotomia educação/
assistência, explicitando objetivos, diretrizes e
linhas de ação prioritárias para o segmento,
para a garantia do direito da pequena infância
a uma educação de qualidade.
Em consonância com a Constituição
Federal, em 1996 a LDBEN, Lei nº 9.394/96
(BRASIL, 1996) assegura: “atendimento gratuito em creche e pré-escolas às crianças
de 0 a 6 anos de idade” (Art. 4º, IV), tendo
como finalidade “[...] o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e
da comunidade” (Art. 29). Assim, a Educação
Infantil, primeira etapa da Educação Básica,
será oferecida em: I) creches ou entidades
equivalentes, para crianças de 0 a 3 anos de
idade; II) pré-escolas, para crianças de 4 a 6
anos (Art. 30)”.
Baseando-nos nos preceitos teóricos o
que se pretende é integrar ao cotidiano da
Educação Infantil a garantia de experiências
que garantam à criança possibilidades de envolvimento com situações de conhecimento
de si e do mundo, percebendo, assim como
nós, que a escola é uma parte de seu universo e que é lugar de experimentar, aprender,
(re) significar e promover uma troca entre experiências externas e internas, dando espaço
às suas próprias verdades e conhecimentos.
As múltiplas linguagens – plástica, gestual, verbal, musical, dramática, lógica, experimental – devem compor os desafios diários
e, não desconsiderando a importância da
linguagem escrita e oral, sem intencionalidade alfabetizadora, mas reconhecendo que os
sujeitos nascem imersos em um universo letrado do qual fazem apropriações e oferecer
diferentes materiais que possibilitem este tipo
de interação é objetivo do trabalho na unidade de educação infantil.
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A criança é capaz de criar e recriar
universos interpretativos, com vistas a isso,
propomo-nos a oferecer experiências dentro
e fora do espaço escolar, através dos quais
vivenciam o faz-de-conta através de dramatizações, projeções e contações de história,
com elementos afins para a ampliação do repertório criativo que a criança já possui para
ampliar sua autoconfiança ao criar suas próprias histórias e vivências.
“As crianças pequenas são encorajadas
a explorar seu ambiente e a expressar a si
através de todas as suas linguagens naturais
ou modos de expressão, incluindo palavras,
movimentos, desenhos, pinturas [. . .]”, tal
como referem Edwards, Gandini e Forman
(1999). A atitude curiosa na educação infantil necessita ser vista como o ato de não se
bastar, sempre querer mais, refletir no cotidiano como aprendemos e a construção de
saberes. O fazer não se basta, atividades não
se limitam a atitudes mecânicas e repetitivas,
mas sim perguntar sobre o mundo com atitude curiosa sobre a vida.
Pensamos a criança como sujeito de
direitos, não apenas nos aspectos legais, mas
lançando-nos à questão da confiança em si,
procurando promover sua participação em
momentos individuais e coletivos, em dados
momentos, integrando a família nos projetos
desenvolvidos, de forma a ampliar as relações e situações mediadas de aprendizagem,
porém, nas quais a criança tenha maior possibilidade de atuar, colocando o adulto como
um pilar de apoio e não o centro de desenvolvimento.
Acreditando ser a educação algo móvel, espaço de trocas, não apenas entre as
crianças e ao atendimento de sua curiosidade
latente, mas especialmente do educador em
processo dialético, entrelaçando a teoria e a
prática, os questionamentos suscitados pelas
indagações infantis e o avaliar/planejar que
leva ao encontro de novas propostas.

Como intenção – maior – tende-se a
busca por ouvir a fala da criança e sustentá-las com novos elementos, instigar questionamentos, alimentar a curiosidade e criar
situações nas quais possa ocorrer experimentação, descoberta e crescimento dentro do
universo infantil.
A transformação do meio a partir da
ação nos faz ver e vislumbrar a concepção
de educação infantil na qual a criança seja
integrada ao movimentar dos conhecimentos
históricos trocados e mantidos socialmente e,
conjuntamente, abra possibilidades de indagar, experimentar e interagir em situações nas
quais possa construir conceitos próprios, respeitadas suas particularidades, vindo a modificar o conhecimento em mobilidade.
Enquanto educadores nos cabe compreender que, ao ouvir a criança, o planejamento poderá seguir por caminhos não
pensados anteriormente, mas é justamente
esta possibilidade de alterar para atender as
curiosidades do coletivo é que mais desperta
fascínio pelo educar. Educar, simplesmente,
porque aprendemos juntos.
Partindo do princípio de que a proposta
pedagógica, mais do que falada, precisa ser
ouvida e praticada, acreditamos que a educação infantil se pauta na ludicidade e nas múltiplas possibilidades que o brincar possibilita
ao universo do desenvolvimento infantil. Desta
forma, o ambiente precisa ser um facilitador
e é por isto que se propõe a criar situações
nas quais as crianças possam buscar por si
a superação de obstáculos encontrados e assim visualizar a criança como:
A criança centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se
desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por
ela estabelecidas com adultos e crianças
de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, 2013, p. 86).
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Portanto, dar voz e vez às falas infantis é permitir-se oferecer situações de construções e perceber-se parte deste universo,
porém não o ator principal, cabe ao adulto
subsidiar sem cercear a curiosidade infantil e
os planejamentos apresentados (semanário,
semestral, anual, etc.) terão abertura para inserção de elementos que surgirem em grupo.

A INTENCIONALIDADE PEDAGÓGICA E
A FORMAÇÃO DO DOCENTE
Entende-se a Intencionalidade Pedagógica como sendo toda a ação consciente, planejada e executada pelo professor/educador,
acomodada dentro do cenário pedagógico
(salas de aula ou qualquer outro ambiente no
qual seja possível o ato de ensino e aprendizagem), determinado como espaço relacional
dos que ensinam e dos que aprendem.
Portanto, Intencionalidade Pedagógica
é toda a ação consciente do professor/educador visando uma ambientação para conduzir a criança a aprendizagem. O espaço para
que isto se realize é justamente o ambiente
de vivências, determinado aqui como “cenário
pedagógico”, ou o “lugar” onde as mediações
se dão de maneira relacional.
Logo, a Intencionalidade Pedagógica
não se realiza isoladamente, se relaciona,
interage, reflete e exige uma postura aberta
com papéis definidos para quem ensina e
para quem aprende. O intencionar no planejamento é reconhecer que existe uma rotina
exigida pelo espaço social da escola, porém
é imperativo respeitar o tempo de construção,
sem focar no cartesiano começo – meio - fim,
o processo é circular, repleto de individualidades.
Focando nestas mesmas individualidades, cabe ressaltar que a educação infantil
em uma perspectiva inclusiva nos leva a trabalhar com a premissa de que o potencial de
aprendizagem em pesquisa na escola, ateliês
e documentação pedagógica por parte dos

atores do processo não necessita obedecer
a descrição do modelo médico para qualquer
criança, acreditando que “falhando na sua tarefa pedagógica, a escola passa a apontar
cada vez mais uma série de ‘patologias’ nas
crianças” (SMOLKA, 2000, p.17).
Atentando à importância da rotina para
o desenvolvimento da criança, com a devida intenção pedagógica, organizando assim
a estruturação dos tempos de aprendizagem
e planejamento das propostas de atividades,
tais como algumas intencionalidades:
• Entrada/Acolhimento: Momento no
qual as crianças são recebidas, organizam
seus pertences e escolhem o lugar no qual
desejam trabalhar, assim como os colegas
com os quais iniciará o dia.
• Roda da Conversa: Destinada à troca
de percepções, acontecimentos e partilha de
vivências, leitura e músicas. Há abertura para
que o grupo sugira atividades com as quais
gostaria de trabalhar e a dinâmica da roda.
• Cantinhos de Atividades Diversificadas: Além da organização da rotina, a função
dos cantos é possibilitar à criança a interação, trocas de conhecimentos, capacidade
de negociação e outras formas de incentivar
a independência, em especial pelo fato das
trocas serem baseadas na negociação entre
os pares, com a construção de argumentos
baseando as trocas.
• Parque: O espaço permite maior interação com a natureza e maior liberdade ao
movimento, à necessária interação da criança
com os elementos e total liberdade ao corpo, tais como: subir nas árvores, brincar com
bola, escorregar com papelão, brincar com
água, espaços para faz-de-conta, brincadeiras de roda, enfim, todas as possibilidades de
liberar o corpo e seus movimentos.
• Atividades Dirigidas: Oferecimento de
ateliês com materiais diversos para pintura,
hipóteses de escrita, desenhos, jogos de ló30 - Abril/2021 - Educar FCE
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gica, recorte, modelagem, colagem e outras
atividades que estimulem a motricidade, organização, raciocínio lógico, articulação de
ideias e atenção à produção individual.
Sendo assim, firma-se como um “contrato invisível” entre quem ensina e quem
aprende, porém, consciente, e, tem, necessariamente, que partir do professor/educador,
ator regulador e mediador do processo de
ensino, com o objetivo de provocar a ambientação para que a aprendizagem se realize de
forma eficiente e eficaz.
Contudo, verifica-se também dificuldades existentes no processo de formação dos
professores, sendo isso um fator que contribui de forma impeditiva à solidificação desta
“Intencionalidade Pedagógica” como prática
profissional cotidiana.
Além do mais, entre teóricos e pesquisadores, é consenso que, atualmente, se vive
uma crise nas instituições formadoras de professores:
A situação de atraso do Brasil com relação às mudanças nas instituições de
formação de professores, assim como o
descompasso entre o que a sociedade
tem cobrado da formação educacional e
o que ela tem podido oferecer dentro desse contexto, são indicadores marcantes
de uma crise educacional que se mantém
desde o estabelecimento das primeiras
escolas no país (MATÊNCIO, 1994, p.
80).

Ainda neste contexto, as fragilidades na
formação docente impõem ao professor uma
emergencial redefinição de sua atuação e visão do todo:
Nessa criança situação limite, o professor
se vê obrigado a redefinir sua relação com
a escola, com o conteúdo da educação,
sua relação com o estudante, com os pais
dos estudantes e com a comunidade em
que vivem os estudantes (FERNANDES,
1987, p. 34).

Além disto, na formação do professor
também se prioriza o “conteúdo pelo conteúdo”, em detrimento da reflexão consciente
capaz de gerar conhecimento, e, não é de se
espantar que ele reproduza isso nos seus afazeres pedagógicos cotidianos, o que é uma
pena, pois, isso não possibilita aos seus alunos uma aprendizagem profunda e criativa.
Se é papel da escola fomentar a criatividade e o conhecimento, torna-se contraditório
a sua finalidade com a prática, porque nela se
faz tantas coisas, atribui-se tantas responsabilidades, que ela acaba por desenvolver “uma
verdadeira hipertrofia da escola” (SAVIANI,
2003, p. 151), por conseguinte, compete então aos professores, com defasagem ou não
em sua formação, dar conta de desatar os
“nós” visíveis no âmbito escolar.
Na ausência desta formação ideal, capaz de gerar requisitos fundamentais para a
compreensão da ação pedagógica consciente cabe, então, concordar com MORIN (2005)
quanto a sua questão “quem educará os educadores”?

O USO DAS TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS EM AMBIENTES
ESCOLARES
Todo o processo de formação docente,
bem como a ressignificação das práticas cotidianas apresentam uma enorme quantidade
de variáveis, dentre elas destaca-se uma em
especial: a importância que se deve dar às
tecnologias aplicadas à educação, pois, possui enorme valor quando se analisa o cenário
pedagógico a partir do perfil atual dos alunos.
Para Mercado (1999), a questão da
presença de novas tecnologias no processo
de formação dos professores pode ser assim
destacada:
Na formação de professores, é exigido
dos professores que saibam incorporar e
utilizar as novas tecnologias no processo
de aprendizagem, exigindo-se uma nova
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configuração do processo didático e metodológico tradicionalmente usado em
nossas escolas nas quais a função do
aluno é a de mero receptor de informação
e uma inserção crítica dos envolvidos; formação adequada e propostas de projetos
inovadores (MERCADO, 1999, p. 12).

Dar conta da necessidade de utilizar as
novas tecnologias, incorporando-as de forma
natural, a permitir uma ambientação para a
aprendizagem constitui-se em grande desafio
que se apresenta ao magistério, ao mesmo tempo em que a rapidez e as variedades tecnológicas acabam por pressionar os professores/
educadores a utilizar novas formas de ensinar.
O professor/educador, consequentemente, precisa ter clareza de qual é o papel
destas tecnologias em ambientes escolares,
além de seu uso consciente e responsável
sem que haja uma utilização ingênua de tais
recursos: [...] para evitar ou superar o uso
ingênuo dessa tecnologia, é fundamental conhecer as novas formas de aprender e de
ensinar, bem como de produzir, comunicar e
representar conhecimento, possibilitados por
esses recursos, que favoreçam a democracia
e a integração social (ALMEIDA & PRADO,
2021).
O uso das tecnologias em ambientes
escolares pressupõe que o professor/educador esteja aberto para superar os preconceitos e busca conhecer as novas possibilidades
de ensinar, e, ainda, perceber que essa utilização pode favorecer uma reflexão ampla, de
forma a gerar mudanças para uma educação
acessível e integrada.
Neste sentido, a combinação da internet com as novas tecnologias está trazendo
novos desafios pedagógicos para a educação. Torna-se indiscutível o impacto dessas
tecnologias na educação que abre, portanto, possibilidades de exploração de espaço
virtual e potencialização da aprendizagem
[...] (PRUDÊNCIO, CARVALHO e FERREIRA,
2007, p.54).

O objetivo destas novas exigências positivas, é, justamente, provocar um debate de
qualidade entre professores no exercício de
sua função, juntamente com alunos e as instituições formadoras destes professores no
que diz respeito ao uso destas tecnologias
em sala de aula de forma a contribuir no processo de ensino e aprendizagem.
Para Valente (2003), o professor/educador deve conhecer o que cada uma destas facilidades tecnológicas tem a oferecer,
e, como pode ser explorada em diferentes
situações educacionais aliadas à intencionalidade pedagógica, no sentido de se construir
o conhecimento e não apenas repassá-lo superficialmente, valendo-se dos recursos tecnológicos, e, assim, criar uma atmosfera irreal
de professor moderno e “conectado”.
Por conseguinte, o uso consciente das
tecnologias em ambientes escolares exige
que o professor possua experiência pedagógica intencional para não as usar de forma
ingênua ou ineficaz Conhecendo as técnicas
de informática para a realização dessas atividades e sabendo o que significa construir
conhecimento, o professor deve indagar se o
uso do computador está ou não contribuindo
para a construção de novos conhecimentos
(VALENTE, 2003, p.140).
Destarte, o que se precisa, justamente,
é sincronizar a experiência pedagógica dos
professores com o uso das tecnologias em
ambientes escolares, visando diminuir as resistências, e estar disposto a formação permanente, onde o plano pedagógico busca
abranger as necessidades do grupo e oferecer situações que levem os sujeitos a transpor barreiras de quaisquer naturezas, acrescentando que o diagnóstico nunca definirá
a pessoa e a complexidade da sociedade,
neste sentido, não deve permear o processo
educativo.
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As crianças estão prontas para a multimídia, os professores em geral, não. Os professores sentem cada vez mais claro o descompasso no domínio das tecnologias e, em
geral, tentam segurar o máximo que podem,
fazendo pequenas concessões, sem mudar o
essencial. Os professores percebem que precisam mudar, mas não sabem bem como fazê-lo e não estão preparados para experimentar com segurança (MORAN, 2000, p.139).
Todas as interações são elementos observáveis e passíveis de avaliação do fazer
pedagógico. Objetivando encontrar questões
pontuais nas falas das crianças, registrando
em caderno específico os momentos que
mais se firmaram, como perguntas e sugestões das crianças. Isto acarretará registros
para os apontamentos acerca do desenvolvimento infantil e, principalmente, subsidiar as
mudanças ou sequenciar das ideias planejadas pelo educador. Registros escritos e fotográficos comporão um portfólio do grupo que
facilitará o acompanhamento de interessados
em ter um panorama maior da implementação do semanário como prática e expansão
do registro, documentando-o.
Planejar é necessário e avaliar essencial, mas o retorno/parecer da criança precisa
ser o parâmetro do educador e “aceitar” que
a criança pode “dar aula” no lugar do adulto
é a mostra de quão gratificante é o retorno
do que o grupo vem absorvendo e pedindo
como devolutiva.
Em se tratando de registros, além das
cotidianas de planejamento e registro em diário de classe, se mantém os cadernos de
anotações de situações pontuais para melhor
perceber as necessidades da criança e um
portfólio com registro fotográfico do plano inicial, seus naturais desvios e interações com
as mesmas propostas, com objetividade do
trabalho pedagógico do educador.

CONTEXTOS COM INTENCIONALIDADE
QUE (RE) DIRECIONAM O FAZER
PEDAGÓGICO
Planejar na Educação Infantil é voltar-se para o ato da reflexão contínua sobre a
prática educativa, parte da compreensão de
quem são as crianças, grupos etários atendidos, gostos e preferências, modo de vida
e de onde vieram, bagagens culturais, seus
interesses e de sua comunidade.
Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil (DCNEI –de
2009), defendem que o planejamento norteia
o currículo como um conjunto de práticas que
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural.
Para tanto, é importante que o planejamento seja visto como uma oportunidade
de autoria criativa do trabalho pedagógico e
cabe ao professor considerar as experiências
e os conhecimentos do mundo das crianças
e a partir das referências, compreender e garantir práticas contextualizadas e narrativas
permeadas pelas interações e brincadeiras.
Com ações organizadas pelo professor
e auto-organizadas pelas crianças, atribuem-se diferentes sentidos para a intencionalidade pedagógica, pois são elas, as crianças,
que constroem suas próprias aprendizagens.
O professor oferece contextos com intencionalidades e provocações que permitem à
criança conviver, brincar, participar, explorar,
experimentar e conhecer.
Planejar situações que provocam a reflexão e ação da criança, envolvendo o tempo, os espaços da instituição, as diferentes
linguagens, os espaços lúdicos (sessões,
cantos de interesses, ateliês, territórios, oficinas, entre outros), garantindo os direitos de
aprendizagem articulados aos campos de experiências.
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Portanto, o professor deve desenvolver
um planejamento flexível, que possa ser direcionado conforme o interesse e expectativas
das crianças, segundo preconiza as DCNEI
(2009) “em relação a qualquer experiência
de aprendizagem que seja trabalhada pelas
crianças, devem ser abolidos os procedimentos que não reconhecem a atividade criadora
e o protagonismo da criança pequena, que
promovam atividades mecânicas e não significativas para as crianças”.
As experiências vão para além das vivências, “a ideia de experiência é confundida
com a de vivência, mas, vivenciar não é o
mesmo que experienciar. Somos expostos cotidianamente a inúmeras situações, às vezes
conhecidas, outras vezes novas. Mas, nem
todas se constituem em experiências educativas” (AUGUSTO, 2013, p. 09). Nesse sentido,
Larrosa (2002), explica que “a experiência é
o que nos passa, o que nos acontece, o que
nos toca. Não o que se passa, não o que
acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo,
quase nada nos acontece” (LARROSA, 2002,
p.2).
É importante destacar que a proposta
pedagógica do brincar e interagir deve ter
uma intencionalidade educativa, na qual o
professor tem o papel de planejar, mediar,
registrar, organizar, documentar e refletir,
garantindo a diversidade de situações que
possibilitem o desenvolvimento integral da
criança. As propostas de atividades pedagógicas planejadas, a partir dos campos de
experiências, precisam ser flexíveis ao olhar
da criança como sujeito com potencialidade,
co-construtora de saberes e de uma própria
identidade e cultura (LARROSA, 2002, p.2).
A viabilização do trabalho dar-se-á com
base nos pressupostos da pedagogia italiana,
baseado no trabalho de projetação que atenta
para (LARROSA, 2002, p.2):

• Aprendizagem coletiva como essencial.
• Sentido de pertencimento/comunidade de aprendizagem.
• Experimentar, revelando pensamentos, da ação à representação.
• Documentação (registros, fotografias, objetos, filmagens).
• Currículo emergente: o que surge da
ação, vivência, imersão e investigação.
• Professor como investigador e documentador.
• Pesquisa enquanto atitude curiosa,
precisa ter, ver, ouvir, escutar.
• Contexto significativo/organização
como fio condutor planejado e contexto organizado. Ambientes, espaços e relações que provoquem investigações coletivas.
• Formação continuada permanente
para que o grupo de educadores
reflita e proponha novos rumos à investigação.
• Escuta do adulto-criança e criança-criança, valorizando falas e pensamentos, sem unilateralidade.
• Abertura às cem linguagens e expressões da criança em relação ao
ambiente e propostas.
• Ateliês – ação e representação, pensar sobre elementos e interagir com
diferentes materiais.
• Avaliação no sentido de compreender qual o próximo passo, desafios
e propostas, não de julgamentos ou
tabulações classificatórias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O foco deste trabalho foi realizar uma investigação para saber os fundamentos teóricos
que sustentam a prática pedagógica na perspectiva da Intencionalidade Pedagógica na Educação Infantil. Sabemos que muitos professores se engajam na melhoria dos seus projetos
de trabalho e aula, mas infelizmente existem propostas de atividades em planejamentos que
estão longe de uma perspectiva baseada na humanização dos sujeitos, sendo a formação
docente de suma importância para uma educação de qualidade.
Planejar é necessário e é essencial, mas o parecer da criança precisa ser o parâmetro
do educador e “aceitar” que a criança pode “dar aula” no lugar do adulto é a mostra de quão
gratificante é o retorno do que o grupo vem absorvendo e pedindo como devolutiva.
Sendo assim, o plano pedagógico busca abranger as necessidades do grupo e oferecer
situações que levem os sujeitos a transpor barreiras de quaisquer naturezas, acrescentando
que o diagnóstico nunca definirá a pessoa e a complexidade da sociedade, neste sentido, não
deve permear o processo educativo, deste modo visa a proporcionar a orientação dos educadores quanto à intencionalidade pedagógica na Educação Infantil mediada pelas tecnologias.
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CONTRIBUIÇÕES DA ROBÓTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA
RESUMO: Neste trabalho realizamos uma breve revisão de literatura acerca das contribuições
e potencialidades da robótica educacional para a educação em ciências e matemática, mais
particularmente para o ensino de física. Para este empreendimento realizamos uma exposição
da origem da robótica educacional e das suas bases teóricas no construcionismo de Papert e
algumas contribuições da robótica para a educação em ciências e matemática, no que se inclui
o caso do ensino de física. Nesta empreitada, sugerimos a classificação das contribuições da
robótica para o ensino de física de acordo com o tipo de processo que pode ser explorado, a
saber: o monitoramento e aquisição de dados em tempo real via computador, a modelização e
simulação de fenômenos e eventos complexos e, por fim, a internet das coisas no que concerne
às aplicações para controle de experimentos e protótipos remotamente.

Palavras-chave: Robótica Educacional; Construcionismo; Educação; Ciências; Matemática; Ensino
de Física, Arduino; Python.
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INTRODUÇÃO

N

as últimas décadas, houve um vertiginoso crescimento no grau de importância,
no número e no nível de integração entre o aparato tecnológico e a vida humana.
Este processo de integração tem se delineado de maneira tal a tornar cada vez
mais complexa e imprecisa a distinção entre o homem e a máquina (STANGL, 2010; RÜDIGER, 2008; FELINTO, 2006).
Cada vez mais, as extraordinárias invenções da literatura fantástica, que há pouquíssimo
tempo pertenciam apenas ao imaginário de entusiastas da ficção científica, vem sendo trazidas
à realidade da sociedade pós-moderna (OLIVEIRA, 2003).
As estações geoestacionárias de comunicação descritas por Arthur C. Clarke e que
hoje são conhecidas como “satélites artificiais” , o ciberespaço de William Gibson, refletido na
nossa “internet”, e os robôs Isaac Asimov são atualmente indispensáveis em muitos contextos
da vida humana. Os mais recentes estudos em filosofia pós-humanista apresentam inclusive
diversos horizontes para a compreensão das emergentes transformações trazidas pela indústria 4.0 e pela internet das coisas no nosso cotidiano (TADEU, 2013).
No entanto, neste breve trabalho vamos nos furtar de uma investigação mais criteriosa
dos efeitos dessas transformações na sociedade contemporânea e direcionar nosso olhar
apenas para as suas interfaces com a educação em ciências, em particular com o ensino de
física.
Além disso, atualmente com a emergência da pandemia do novo coronavírus, que impõe
a necessidade de distanciamento social para a suavização da curva de transmissibilidade do
vírus, invenções inovadoras tais como os computadores, celulares, drones e diversos dispositivos hospitalares dotados de Inteligência Artificial (IA) tem assumido um papel de significativa
importância na preservação de vidas.
Assim, considerando o progressivo processo de integração entre homem e máquina na
sociedade contemporânea, no que concerne à área de educação em ciências, a Base Nacional
Comum Curricular aponta duas competências relacionadas à tecnologia a serem desenvolvidas pelos estudantes do ensino médio. A primeira, trata da compreensão das relações entre
os processos naturais e os processos tecnológicos, qual seja:
Competência 1 - Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações
e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem
processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em
âmbito local, regional e global (BRASIL, 2018, p. 554).

A segunda, por sua vez, se refere a constituição de uma consciência cidadã por meio
da percepção das relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, como
podemos depreender do trecho a seguir:
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Competência 3 - Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e
tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das
Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou
globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos
e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC)(BRASIL, 2018, p. 558).

Nesse cenário, a Robótica Educacional emerge como um conjunto de práticas pedagógicas transdisciplinares legitimamente voltadas a inserção dos estudantes no universo das
inovações tecnológicas e com grandes potencialidades para o desenvolvimento das competências elencadas anteriormente.
Além disso, para os jovens da geração Z, que aparentemente compreendem o ambiente
tecnológico como seu habitat natural, a robótica exerce uma atração significativa, podendo
assumir o papel de agente motivador para a exploração de diversos assuntos do currículo da
educação básica (Prado e Morcelli, 2019). Isto posto, o questionamento que colocamos aqui
se refere ao seguinte: de que forma a robótica educacional contribui para o ensino de física?
Em face do exposto, neste trabalho temos como principal objetivo discutir acerca das
contribuições e potencialidades da robótica educacional para o ensino de física por meio do
uso do Arduino e da linguagem de programação Python.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a consecução do objetivo elencado anteriormente, utilizando os pressupostos
da análise de conteúdo de Bardin (1977),
analisamos artigos, provenientes dos periódicos nacionais da área de educação em
ciências e matemática, livros, dissertações
documentos oficiais do Ministério da Educação e manuais técnicos de referência relativos
aos componentes eletrônicos do arduino e da
linguagem Python.

De acordo com Valente (1993), as
concepções epistemológicas de Papert,
que podemos associar em grande medida
à epistemologia construtivista do memorável
pensador Jean Piaget rompeu abruptamente
com a corrente educacional tecnológica e empirista de sua época, cuja figura mais significativa foi pensador norte-americano Burrhus
Frederic Skinner.

De acordo com nossa concepção, compreender de que forma a exploração da transdisciplinaridade da robótica pode contribuir
para a aprendizagem em física equivale a
entender como se torna possível promover o
processo de transformação da cultura escolar
em uma cultura científica.

Além das ideias de Piaget, Papert foi
significativamente influenciado pelo pensamento do filósofo e teórico da comunicação
Marshall Mcluhan que até hoje é notavelmente conhecido pela sua obra “Understanding
Media: the new extensions of man”, na qual
apresenta previsões corretas acerca dos impactos sociais e dos dilemas filosóficos que
surgiram com o advento das mídias eletrônicas (MCLUHAN, 1964).

Assim, para este empreendimento, nas
próximas seções apresentaremos as origens
e os significados atribuídos à práxis pedagógica conhecida como Robótica Educacional,
que são encontrados na literatura especializada de educação em ciências e matemática;
assim como discutiremos sobre as principais
contribuições e potencialidades da robótica
para o caso particular do ensino de física.

De acordo com Mcluhan (1964), a transição de uma cultura impressa baseada no
pensamento abstrato para uma cultura digital
baseada na integração entre o homem e a
máquina produziu uma gama de possibilidades de reinvenção do ser humano e do seu
lugar no mundo, libertando o homem em vários territórios, no que se incluem o território
geográfico e o território cultural.

ROBÓTICA EDUCACIONAL E O
CONSTRUCIONISMO DE PAPERT

Assim, sobre os ombros destes gigantes, Papert concebeu a teoria construcionista,
que fundamenta as bases da robótica educacional enquanto campo de pesquisa, e sobre
a qual ele comenta:

A robótica educacional constitui um
campo de pesquisa pedagógica e prática
transdisciplinar cuja origem remonta a publicação do artigo “Twenty things to do with a
computer” de Seymour Papert e Cyntia Solomon sobre a recém criada linguagem de
programação LOGO, na revista Educational
Technology, em junho de 1971(PAPERT; SOLOMON, 1971).
A linguagem de programação LOGO foi
criada por Papert com a finalidade de possibilitar a aprendizagem das crianças por meio
da programação dos movimentos de uma tartaruga em uma tela de computador usando
comandos simples (PAPERT, 1971).

Construcionismo - a palavra N em oposição à palavra com a letra V - compartilha
a visão do construtivismo de aprendizagem como "construção de estruturas de
conhecimento" por meio da internalização
progressiva de ações [...]. Em seguida,
adicione a ideia de que isso acontece de
maneira especialmente feliz em um contexto onde o aluno está conscientemente
envolvido em construir uma entidade pública, seja um castelo de areia na praia ou
uma teoria do universo (PAPERT, 1991,
tradução nossa, p.1).
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As ideias de Papert (1985) se fundamentam em grande medida na tese construtivista de defesa à autonomia do processo
autoral de produção de conhecimentos por
parte dos aprendizes.

Papert (1991) explica ainda que no
construcionismo os estudantes articulam diferentes áreas de conhecimento por meio do
estabelecimento de conexões entre ideias diferentes.

De acordo com o referido autor, esse
processo de construção de estruturas de conhecimento, que se faz presente no construcionismo, se desenvolve de uma maneira tal
que:

No construcionismo, o aprendiz promove a sua própria aprendizagem por meio da
experimentação e construção ativa de artefatos visíveis para o mundo (PAPERT, 1991). A
integração entre a cultura escolar e a cultura
computacional possibilita a construção desses artefatos por meio da utilização de mídias
digitais e tecnologias baseadas no computador. Tal integração promove ao estudante a
correta compreensão das linguagens da ciência, dos procedimentos experimentais de
coleta e análise de dados e torna possível o
entendimento dos impactos das ciências e
da tecnologia (LAUGKSCH, 2000). Em outras
palavras, tal integração permite o estabelecimento do processo de alfabetização científica.

[...] ao ensinar o computador a “pensar”, a
criança embarca numa exploração sobre
a maneira como ela própria pensa. Pensar
sobre os modos de pensar faz a criança
tornar-se um epistemólogo, uma experiência que poucos adultos tiveram (PAPERT,
1985, tradução nossa, p.35).

Além disso, Papert (1985) argumenta
que este processo de autoria de conhecimento por meio da interação do aprendiz com
o ambiente digital permite que os alunos reflitam sobre os seus próprios erros ou com
os erros provenientes da programação dos
seus próprios sistemas computacionais, o
que pode contribuir significativamente para a
autonomia na produção de conhecimentos,
tendo em vista o estabelecimento do processo de aprender a aprender.

CONTRIBUIÇÕES DO
CONSTRUCIONISMO PARA A
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA
Nesta seção discorremos acerca das
contribuições do construcionismo e da robótica educacional para a educação em ciências e matemática. De acordo com Papert
(1986), o construcionismo pressupõe que o
conhecimento é obtido de maneira mais eficiente quando o aprendiz se envolve de maneira mais profunda e ativa na construção e
reconstrução contínua de seus próprios modelos mentais, o que permite uma compreensão mais visceral do mundo.

Em suas investigações sobre a aprendizagem a teoria construcionista Papert (1986)
verificou a existência de cinco dimensões que
devem constituir os ambientes de integração
entre a cultura computacional e a cultura escolar para que os conhecimentos sejam construídos corretamente pelo aprendiz, a saber:
a dimensão social, a dimensão semântica, a
dimensão sintática, a dimensão sintônica e a
dimensão pragmática.
De acordo com o referido autor, cada
uma dessas dimensões se refere à um aspecto específico do ambiente de aprendizagem construcionista e do universo no qual o
aprendiz está inserido, conforme é descrito a
seguir:
•
Dimensão social: se refere ao papel da colaboração e da interação social na
construção de um artefato. Dentre outras coisas, a colaboração e a interação social para
um objetivo comum possibilitam a interação
entre pessoas diferentes, o exame de diversos
pontos de vista, a exposição de ideias, en30 - Abril/2021 - Educar FCE
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tendimentos e interpretações diferentes sobre
um mesmo conteúdo. As atividades desenvolvidas em um ambiente construcionista devem
explorar de maneira significativa a produção
dos artefatos por meio da ação coletiva.
•
Dimensão semântica: se refere
aos significados prévios apresentados pelo
aprendiz, que na teoria da aprendizagem ausubeliana denotaremos simplesmente de subsunção, e as formas por meio das quais ele
representa o mundo.
•
Dimensão sintática: está relacionada à interatividade proporcionada pelos auxílios didáticos que fazem parte do ambiente
de aprendizagem e à facilidade que o aprendiz apresenta em acessar e manusear os elementos que o constituem.
•
Dimensão sintônica: se refere ao
papel da sintonia entre o conteúdo abordado
e a sua relevância para a realidade específica do aprendiz, no que concerne também ao
nível da linguagem explorada na atividade de
construção do artefato. Ou seja, a construção
do artefato deve estar vinculada a algo que o
aprendiz considera importante e é interessante que ele participe da escolha do conteúdo
a ser abordado.
•
Dimensão pragmática: se refere a
ideia de que os artefatos desenvolvidos pelo
aprendiz apresentem um fim prático e um impacto na sociedade que possam ser de uso
imediato.
Dessa maneira, tendo em vista as dimensões apontadas por Papert (1986) anteriormente, a robótica educacional constitui-se
como uma abordagem pedagógica baseada
no construcionismo de Papert que desempenha um papel notavelmente importante no
contexto da educação em ciências e matemática.

É importante esclarecer ainda que nessa abordagem, a aprendizagem é promovida
por meio da criação e programação de um
protótipo eletromecânico por parte dos estudantes. Assim, se torna possível o apontamento de pontes entre diversas ciências no
ensino médio, tais como: a matemática, a física, as ciências da engenharia e a biologia.
Devido ao caráter experimental desta
abordagem, no que concerne a educação em
ciências e matemática, e mais particularmente ao ensino de física, a robótica educacional
apresenta diversas potencialidades e contribui
para a construção do conhecimento científico.
De acordo com Cabral (2011), no cenário brasileiro a robótica educacional é desenvolvida no âmbito escolar por meio da
utilização de kits educacionais semiestruturados comercializados no mercado nacional
ou sucata eletrônica e um software para programação.
O referido autor explica ainda que no
mercado brasileiro são disponibilizados os
seguintes kits para comercialização: os kits
LEGO Mindstorms®, o kit VEX e ainda a “Robótica Livre”.
Neste trabalho, não discutiremos a utilização de kits educacionais específicos, todavia propomos a Robótica Livre. Para tal,
apresentamos o uso do Arduino, uma multi
plataforma open source, e da linguagem de
programação Python, em práticas de robótica
para o desenvolvimento da aprendizagem em
física.
Dessa forma, considerando o nobre
objetivo da robótica educacional de democratizar as oportunidades de aprendizagem
transdisciplinar para todos por meio do uso
de hardwares de baixo custo e softwares gratuitos, a utilização da plataforma Arduino e
da linguagem de programação Python apresenta-se como uma possibilidade significativamente interessante.
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CONTRIBUIÇÕES DA ROBÓTICA
EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE
FÍSICA
O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica que permite a interação
física entre o ambiente e o computador por
meio da utilização de dispositivos eletrônicos,
tais como sensores, atuadores, controladores
e transdutores (CAVALCANTE, TAVOLARO &
MOLISANI; 2011).
A plataforma Arduino é constituída por uma
placa única com entradas e saídas, analógicas e
digitais, que permitem a coleta de informações e
a transmissão de comandos. O microcontrolador
possui um processador e memória que executam uma programação específica.
De acordo com Colpo et al. (2015), Python é uma linguagem de programação de
alto nível, intuitiva e que apresenta sintaxes
curtas e simples, gratuita e orientada a objetos.
Colpo et al. (2015) argumenta ainda
que, como esta linguagem permite a criação
de funções, a sua utilização possibilita a introdução de muitos exercícios de física, mostrando-se eficaz para o desenvolvimento do
pensamento computacional e exploração da
ementa do currículo básico desta disciplina,
oferecendo além disso ferramentas para significação do conteúdo.
Além disso, Oliveira (1997) nos ensina
que a prototipagem educacional possibilita
ao professor um planejamento mais detalhado das aulas de física, assim como também
permite que o aluno demonstre quais são as
suas principais dúvidas acerca dos conteúdos explorados.
De acordo com Martinazzo et al. (2014)
o Arduino apresenta muitas potencialidades
para o ensino de física, pois ele torna possível a leitura de dados de qualquer fenômeno
físico detectável por sensores.

Uma possibilidade para integração entre o Arduino e a linguagem de programação
Python é a utilização do protocolo Firmata e
da biblioteca Py Firmata, que permite a comunicação entre placas Arduino e a linguagem
Python.
São diversas as contribuições da integração entre o Python e o Arduino para o
ensino de física e para a experimentação
científica em geral. Nas próximas seções
apresentaremos tais contribuições e potencialidades por tipo de processo (OLIVEIRA e
ZANETTI, 2020).

CONTRIBUIÇÕES E POTENCIALIDADES
DA ROBÓTICA POR TIPO DE PROCESSO
Segundo nossa concepção podemos
classificar as contribuições e potencialidades
da robótica para o ensino de física de acordo
com o processo de produção de conhecimento em:
a)
Monitoramento e aquisição de
dados experimentados em tempo real via
computador:
Podemos utilizar a plataforma Arduino
com ou sem o uso da linguagem da Python
para aquisição e monitoramento de dados,
por meio do uso de sensores. A seguir, apresentamos alguns sensores populares para
investigações científicas escolares:
•
LM35: trata-se de um sensor de
temperatura de circuito integrado que apresenta medidas de temperatura na escala Celsius.
•
DTH11: trata-se de um sensor de
umidade e temperatura, constituído por quatro
terminais.
•
HC SR04: trata-se de um sensor
ultrassônico de distâncias que mede distâncias de 2 cm a 4 cm com ótima precisão.
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•
MPU6050: trata-se de um sensor
capaz de medir a aceleração e a rotação de
um dado sistema nos três eixos coordenados.
•
TCRT 5000: trata-se de um sensor utilizado na detecção de objeto por meio
da emissão e recepção de um sinal infravermelho.
•
MQ135: trata-se de um sensor
que mede a qualidade do ar por meio da
detecção de concentração de partículas na
faixa de 10 a 1.000 ppm (parte por milhão).
•
BMP180: trata-se de um sensor
de temperatura e pressão que realiza medições na faixa de 300 a 1100 hPa (+9000 à
-500m) de -40 a +85°C.
•
Yl-83: trata-se de um sensor de
detecção de chuva que permite o monitoramento da intensidade da chuva.
•
SM-S4303R: trata-se de um sensor óptico de pulso monitor cardíaco que realiza a leitura das batidas do coração.
O monitoramento das medidas dos sensores pode ser realizado por meio do monitor
serial do Arduino ou por meio de um display
LCD ou OLED externo conectado à placa escolhida. Além destes sensores, que foram
apresentados anteriormente, existe uma infinidade de outros sensores que permitem a
medição de grandezas físicas.
Não obstante a isso, o conhecimento
de alguns componentes eletrônicos e não-eletrônicos é indispensável para trabalhar com
projetos em Arduino, dentre eles podemos
destacar: o LED, o capacitor, o resistor, o amplificador operacional, ferro de solda, estanho
em fio para soldagem, plástico termo sensível
etc. (MARTINAZZO et al., 2014)
Uma das vantagens do uso da linguagem
Python se refere a produção de interfaces gráficas em projetos com o Arduino, “com o uso de
recursos gráficos que facilitam a visualização
de valores de sensores”(OLIVEIRA e ZANETTI,

2020). A biblioteca Tkinter do Python permite
a produção de elementos gráficos de forma
rápida e intuitiva, o que torna essa aplicação
bastante interessante para estudantes que estão
iniciando no mundo da programação orientada
a objetos.
De acordo com Fiolhais e Trindade (2003),
a possibilidade realizar medições em tempo real
através de plataformas computacionais como
o Arduino e a linguagem Python propicia aos
estudantes a obtenção de respostas imediatas
para questões previamente colocadas, devido
ao fato de que a apresentação gráfica dos dados facilita a leitura e promove interpretações
baseadas na prática.
Em sua investigação pedagógica, Martinazzo et al. (2014) descreveu o uso do Arduino
com sensores para o estudo da Variação da
Temperatura durante a Evaporação, da Lei de
Resfriamento de Newton, do Movimento Harmônico Simples Amortecido, Movimento Uniformemente Variado em uma rampa. Tal investigação
demonstrou o uso da robótica na exploração de
quase todas as áreas da física clássica.
De fato, o conhecimento a ser discutido
em sala por meio das indicações de Martinazzo
et al. (2014) depende em grande medida da
visão do professor acerca das possibilidades
de aprendizagem da turma.
b) Modelização e simulação:
Uma vez que os conhecimentos físicos
são obtidos por meio da investigação de fenômenos reais que ocorrem na natureza, a abordagem da robótica educacional apresenta como
potencialidades:
i)
a produção de modelos físicos em
escala e protótipos com blocos de artefatos que
são visíveis a todos, tais como: aparelhos eletrônicos e mecânicos, robôs, etc. Um exemplo
particularmente interessante para o ensino de
física, seria a construção de um modelo dinâmico do sistema solar ou de uma miniestação
meteorológica com o Arduino.
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ii)
a produção de tecnologias baseadas no uso de sensores e atuadores, tais
como dispositivos com sensor de obstáculos para deficientes visuais, dispositivos com
uso de relés para a promoção de economia
de energia em residências, dentre outros. Um
exemplo que pode ser explorado no ensino
de física se refere a produção de uma estufa
inteligente para otimização e controle de variáveis ambientais.
iii)
A simulação do funcionamento
de máquinas e fenômenos complexos por
meio de modelos simplificados baseados no
uso de sensores, atuadores e transdutores
por meio do controle de variáveis condicionadas na plataforma Arduino. Um exemplo
disso é o estudo da expansão térmica de um
gás por meio do Arduino, tendo em vista que
a expansão de um gás real é notavelmente
um problema complexo. Tal incursão em sala
de aula permitiria a proposição de uma discussão sobre as diferenças entre um modelo
teórico e o fenômeno real.
Nesse sentido, uma vez que os produtos da robótica capturam a imaginação de
crianças e adolescentes, o uso da plataforma
Arduino nas possíveis aplicações apresentadas acima podem, não obstante as vantagens
descritas anteriormente, estimular em grande
medida a inserção dos estudantes na cultura
científica e o gosto pela aprendizagem por
investigação.
c)
Internet das coisas - aplicações
para controle remoto de experimentos e/ou
protótipos:
No Python, há um framework chamado que propicia a construção de um servidor
web para interação com o Arduino por meio
do PyFirmata (OLIVEIRA e ZANETTI, 2020).
Com o servidor, se torna possível implementar páginas html de uma forma simples e intuitiva para que se possa monitorar e controlar
os componentes eletrônicos de qualquer projeto da plataforma Arduino, no que se inclui

o funcionamento de sensores, atuadores e
transdutores.
A interação remota entre os estudantes e o aparato experimental concernente ao
universo praticamente infinito de experimentos que podem ser realizados com Arduino
e Python desempenha um papel significativo
no processo de democratização do acesso à
ciência e a tecnologia, assim como potencializa as possibilidades de aprendizagem dos
estudantes.
Um exemplo particularmente interessante para o ensino de mecânica durante o atual
período pandêmico que vivemos diz respeito
a operação de um braço robótico de baixo
custo remotamente por meio da programação
e uso de servos motores conectados a uma
placa Arduino.
Barros e Dias (2019), argumentam ainda que a experimentação a distância não se
limita apenas ao olhar didático da exploração dos conteúdos, todavia exerce o papel
de ferramenta interdisciplinar capaz de trazer
proximidade entre as ciências e promover a
integração tecnológica. Em sua investigação,
o referido autor explora as potencialidades da
operação remota do aparato experimental de
Millikan para aprendizagem em física.
A robótica educacional pode ser utilizada para a exploração de qualquer conteúdo
do currículo básico da disciplina física no ensino médio. Da mecânica à física quântica é
possível empreender investigações com os
estudantes que possam levar ao aprendizado
de algum conteúdo específico do currículo
básico proposto pela BNCC. De fato, até a
explicação do processo de produção de luz
de um LED vai do eletromagnetismo clássico
aos fundamentos da mecânica quântica.
A prototipagem de qualquer projeto que
envolva engrenagens se relaciona diretamente ao estudo da mecânica. Cabe ao professor
o papel de guiar os estudantes para a produ30 - Abril/2021 - Educar FCE
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ção de conhecimentos relacionados a este
assunto por meio da proposição de questões
norteadoras para a aprendizagem.
A construção de um braço robótico, por
exemplo, por meio do uso de servo motores
conectados a um Arduino permite a proposição de questões para discussão relacionadas
à dinâmica e à estática.
Não obstante, como vimos anteriormente existem sensores por meio dos quais podemos coletar dados relativos aos movimentos
executados pelos protótipos produzidos pelos
estudantes, de tal forma que a análise dos
movimentos constitui uma oportunidade interessante para o ensino de mecânica. Em sua
dissertação de mestrado, Cavalcanti (2016)
investiga as aplicações do Arduino na análise
de movimentos de um móvel em um trilho de
ar.
Sem sombra de dúvida, a área da física mais beneficiada pela utilização da robótica educacional livre é o eletromagnetismo,
tendo em vista que o questionamento mais
fundamental que pode ser feito por qualquer
estudante em uma aula de física com o uso
de componentes eletrônicos se refere ao princípio de funcionamento de componentes específicos do projeto.
Todo empreendimento relacionado ao
uso de sensores e atuadores no Arduino está
intimamente vinculado à distribuição de tensões e resistências para o correto funcionamento dos possíveis protótipos desenvolvidos.

controladas em laboratório para o estudo de
um gás real.
Para a verificação do grau de validade
da lei geral dos gases perfeitos em contextos
específicos, deve ser conhecido por esse grupo hipotético de estudantes que neste sensor
há quatro pinos e que ele deve ser alimentado
com uma tensão na faixa de 1,8 volts a 3,6
volts. E isto deve ser levado em consideração sempre que o referido grupo considerar
a adição de novos componentes eletrônicos
ao projeto.
Podemos propor ainda uma investigação interdisciplinar para o estudo da ondulatória por meio do monitoramento de frequências
cardíacas em tempo real usando o sensor
óptico monitor cardíaco SM-S4303R, possibilitando assim a discussão de conceitos de
física e biologia.
Além disso, as discussões provenientes
do uso dos componentes eletrônicos podem
levar a discussões relativas a outras questões
subjacentes à investigação científica e que
transcendem a mera exploração do currículo
básico da física no ensino médio, tais como:
o erro experimental, o papel do experimentador, as relações entre ciência, tecnologia,
sociedade e ambiente, a transitoriedade e a
confiabilidade dos modelos científicos.

Não obstante, a compreensão do princípio de funcionamento dos diversos componentes eletrônicos envolvidos no desenvolvimento dos protótipos, tais como motores e
sensores, condiciona o sucesso do projeto.
Por exemplo, vamos imaginar que um
grupo de estudantes deseja produzir um sistema de monitoramento de pressão e temperatura com o sensor BMP180 em condições
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, realizamos uma breve revisão de literatura acerca da robótica educacional, enquanto uma abordagem pedagógica fundamentada no construcionismo de Seymour
Papert. Para tal, discorremos acerca do processo de aprendizagem em ciências, particularmente em física, por meio da abordagem construcionista.
Discutimos ainda sobre o uso do Arduino e da linguagem de programação Python no
contexto do ensino de física. Consideramos o papel da robótica educacional para a aprendizagem em física por tipo de processo em três frentes fundamentais: no monitoramento e
aquisição de dados experimentais em tempo real via computador, na modelização e simulação de experimentos, e na internet das coisas no que concerne às aplicações para controle
remoto de experimentos e/ou protótipos.
Segundo nossa concepção, a abordagem pedagógica da robótica educacional em cada
uma das três frentes elencadas anteriormente propicia a transformação da cultura escolar em
uma cultura científica, a democratização do acesso à ciência e a tecnologia e o desenvolvimento de uma visão mais visceral da realidade por parte dos estudantes.
Dessa forma, defendemos ainda que a robótica educacional contribui de maneira decisiva e significativa, constituindo-se como um recurso extraordinário para o ensino de física,
para o estabelecimento do processo de alfabetização científica no ambiente escolar e fora
dele, tendo em vista, além disso, as limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus.
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CONCEPÇÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ESPECIAL
RESUMO: As questões acerca da Educação Especial e Inclusão possuem fundamental importância
de reflexões quanto às ações tomadas no âmbito familiar, social, educacional, bem como as
políticas públicas que atendam as especificidades de cada pessoa com deficiência. O artigo
apresenta informações referentes à Educação Especial e Inclusão na perspectiva de Políticas
Públicas e reflexões acerca da ação pedagógica em atendimento à pessoa com deficiência.
Vale ressaltar a reformulação de ensino, no que diz respeito à Base Nacional Comum Curricular
(B.N.C.C.), a Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), ratificação da Declaração
de Salamanca e Linha de ação sobre necessidades educativas especiais, dentre outros pareceres
e contribuições de autores que são essenciais e que corroboram este trabalho. A contextualização
histórica sobre Educação Especial e Inclusão ganha destaque para referendar os avanços e
implementação de Políticas Públicas com vista as Leis Nacionais e Internacionais, bem como
adesão de profissionais da educação na formação básica com o advento de especialização na
área a fim de mensurar procedimentos regulares de atendimento à pessoa com deficiência na
rede de ensino, com ressalva aos desafios da Educação Especial e Inclusão que são objetos de
estudo deste trabalho.

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Políticas Públicas; Profissionais da Educação.
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INTRODUÇÃO

P

or meio da educação uma sociedade se modifica e se edifica em sua língua e cultura. O mercado de trabalho tende a buscar profissionais qualificados que possam
gerar produtividade e ganhos para suas empresas. A garantia de estudos surgiu
por necessidade de qualificação da mão de obra desde o período colonial.
Os jesuítas por intermédio da catequização levaram o processo de ensino e aprendizagem ao povo brasileiro que mais tarde seria reavaliado sua eficaz passando por inúmeras
modificações até a atualidade. Notadamente vimos esse mesmo efeito no regime militar que
igualmente realizou inúmeras mudanças até chegar à educação que temos hoje.
O surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (L.D.B.) não trouxe a
eficácia esperada, haja vista seu primeiro registro no ano de mil novecentos e sessenta. No
entanto, com o efervescer nacional surge então a L.D.B. promulgada em 1996 com a expectativa de novas mudanças e prevendo um crescimento nacional em se tratando de pesquisa
e desenvolvimento tecnológico.
No que se refere à educação especial, a declaração da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (9.394/96), no artigo 59, evidencia que:
Os sistemas de ensino assegurarão aos educando com necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender suas necessidades.
terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para conclusão do
ensino fundamental em virtudes de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo
o programa escolar para os superdotados (BRASIL, 1996, p. 150)

Nessa perspectiva pretendemos uma reflexão crítica quanto às políticas públicas com
ênfase na educação especial. Para isso, devemos tomar como cautela a formação docente
e o atendimento na área de educação especial respeitando as limitações de cada sujeito.
Acreditava-se, portanto, que nenhum indivíduo que estivesse apto ao trabalho poderia exercer tais funções, no entanto, pesquisas demonstram que há novas formas de atendimento
às dificuldades de aprendizagem e/ou limitações física/intelectual sendo fruto de caminhos
alternativos às pessoas com deficiência, permitindo exercer funções no mercado de trabalho,
contribuindo para o exercício da cidadania.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
NO BRASIL
A pesquisa literária agregou fundamentação teórica sobre a Educação Inclusiva e
os seus desafios. Quando falamos de Educação Inclusiva, pensamos em um processo
pelo qual a escola e a sociedade como um
todo se abre e interage, para poder incluir em
seu sistema regular de ensino bem como em
seus sistemas sociais à diversidade de clientela existente. O nosso objetivo é identificar as
maiores dificuldades para que aconteça uma
efetiva participação dos alunos com necessidades especiais no ensino regular, Segundo
(CARVALHO): “ entende-se por Educação Inclusiva, o conjunto de recursos que todas as
escolas devem organizar e disponibilizar para
remover barreiras para a aprendizagem de alunos que, por características bio psicossociais,
necessitam de apoio diferenciado daqueles
que estão disponíveis na via comum da educação escolar”.
Por ser um processo cheio de imprevistos, a Inclusão não possui fórmulas para
que ela aconteça, ela precisa de um constante aperfeiçoamento, a busca de incluir todos
os alunos, desde os anos 90, tem sido pivô
de infindáveis polêmicas. Pois o convívio com
pessoas portadoras de alguma necessidade
especial, ainda gera grandes receios. Há paradigmas educacionais que exigem mudanças
ou uma reorganização das práticas escolares
partindo dos planejamentos à gestão do processo educativo.
Pessoas portadoras de necessidades
especiais simultaneamente se preparam para
assumir seus papéis na sociedade. Sendo assim, na escola só existe inclusão de fato, se
o aluno tem aproveitamento do ensino-aprendizagem no seu rendimento escolar, pois não
basta a simples presença em sala de aula,
sem interação com o professor, sem aprendizagem, sem aquisição de conhecimentos,
sem ciências e sem cultura, pois assim, não
se pode falar em Inclusão e sim em integração.

Todo o processo de Inclusão social se
relaciona diretamente com a educação de boa
qualidade que possa ser oferecida na escola,
o que certamente favorece o pleno desenvolvimento do aluno especial, proporcionando
melhores condições de integração social, por
que só haverá verdadeira inclusão se houver
aquisições cognitivas.
A Declaração de Salamanca (1994) é o
documento cujas diretrizes defendem que se
deve promover a educação para todos, analisando as mudanças fundamentais de políticas necessárias para favorecer o enfoque na
educação integradora, capacitando realmente
as escolas para atender a todas as crianças,
sobretudo às que têm necessidades educativas especiais.
Este documento propõe às escolas o desafio de se reestruturar para acolher todas as
crianças indistintamente, independentemente
de suas diferenças (Saberes e Práticas da Inclusão, p.19).
A Educação Inclusiva preconiza a atenção à diversidade da comunidade escolar e
exige novas formas de integração e relacionamento, organização e adequação do espaço físico e do projeto pedagógico. Ela é um
processo pelo qual a escola e a sociedade
como um todo se abre e se adequa para poder incluir em seu sistema regular de ensino
bem como em seus sistemas sociais gerais a
diversidade de clientela existente.
Segundo a Secr. Educação Especial,
MEC “A Educação Especial, como uma modalidade de Educação Escolar, que está definida
nas Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, que regulamenta a
garantia do direito de acesso e permanência
dos alunos com necessidades educacionais
especiais orienta para a inclusão em classes
comuns do sistema regular de ensino” (2008,
p.11).
Essa convivência com alunos de salas
regulares faz com que eles superem os preconceitos estereotipados e que interajam com
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eles sem nenhum tipo de rejeição. São através
das interações que eles passam a desenvolver
suas subjetividades e se transformam assim
em cidadãos conscientes de seus papéis na
sociedade na qual os excluem sistematicamente. Os autores pesquisados foram unânimes
em dar ênfase à importância da convivência
no âmbito escolar para a construção da subjetividade e da cidadania.
Segundo a LDB “Educação Especial,
trata-se de uma modalidade de educação escolar voltada para a formação do indivíduo,
com vistas ao exercício da cidadania.” (Lei de
Diretrizes de Bases Lei 9394/96, art.58). Portanto, essa Educação Inclusiva esperada deve
atender a diversidade de alunos para que eles
sejam introduzidos desde a escola na sociedade que fazem parte. Conforme a Secretaria da
Educação de São Paulo:
Falar em necessidades educacionais especiais deixa de ser pensar nas dificuldades específicas dos alunos e passa a
significar o que a escola pode fazer para
dar respostas às suas necessidades, de
um modo geral, bem como ao que apresentam necessidades específicas muito
diferentes dos demais considera os alunos de um modo geral, como passíveis de
necessitar, mesmo que temporariamente,
de atenção específica e poder requerer
um tratamento diversificado dentro do
mesmo currículo. Não se nega o risco da
discriminação, do preconceito e dos efeitos adversos que podem decorrer dessa
atenção especial (SABERES E PRÁTICAS
DA INCLUSÃO).

Deve-se existir na Educação Especial um
cuidado maior para que o excesso de atenção
com a diferença, não se torne exclusão, por
culpa da diversidade ou de dificuldade de lidar
com ela.
Toda criança requer atenção especial e
sendo assim necessita de algum tratamento
singular, pois todas elas trazem uma bagagem
única, cultural, ou emocional ou até mesmo
socioeconômica. Dessa forma toda criança é
definida como sendo especial de algum modo.

Judith Evans declara em seu livro “que
temos crenças e costumes de esperar que as
crianças estejam prontas. E as crianças que
são mentalmente mais lentas são mantidas em
casa, ou retidas nas turmas de Educação Infantil (quando disponíveis) até que sejam consideradas prontas para ingressarem no Ensino
Fundamental” (2003, p.13).
Deve partir dos pais esse desejo de que
a Inclusão realmente aconteça, considerando
seus filhos como pessoas capazes, com potencialidades e direitos. E esse desejo deve ser
exercitado já no cotidiano familiar.
Não podemos esperar que a escola esteja pronta para incluir esses alunos, se já no
convívio familiar eles se sentem e são excluídos. É necessário acreditar no ser humano,
independente de possuir ou não alguma necessidade especial. Todos têm dificuldades e
todos podem superá-las e fazerem parte construtiva da sociedade contemporânea.
A baixa expectativa em relação ao aluno portador de necessidade especial dificulta
e muitas vezes atrasam seu desenvolvimento,
pois os professores restringem suas práticas
escolares, por não acreditarem na possibilidade de desenvolvimento do seu aluno.
Segundo Durkheim, E. apud Kassar: “
A Instituição escolar deveria ter dupla função:
a função homogeneizadora, no momento em
que transmite noções básicas da cultura e das
regras sociais para todos os grupos sociais,
a função diferenciadora, na medida em que
preparam, de forma diversificada, as diferentes
classes sociais para continuação da organização social” (2004, p.80).
Conforme o pensamento do autor, à escola não cabe só o papel de transmitir o saber culturalmente construído, mas de também
formar um ser pensante e questionador, que
possa atuar em diversas áreas da sociedade,
exercendo seus direitos e deveres, para assim
atender a demanda cada vez mais complexa
e exigente da sociedade moderna.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E O FAZER
PEDAGÓGICO
A educação especial e inclusiva é distinta
em termos, porém diferentes em suas aplicações.
Para tanto, vale-se de esclarecimento quanto aos
dois segmentos apresentados.
Enquanto a Educação Especial tem por
premissa o atendimento à pessoa com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento em
instituições especializadas, a Educação Inclusiva versa as políticas públicas de reestruturação
da cultura e das práticas vivenciais nas escolas,
nesse sentido a inclusão se faz por meio da educação especial que concede suporte a pessoa
com deficiência, enquanto a inclusão busca alternativas para ingresso desse sujeito no mercado
de trabalho respeitando suas limitações.

PARA MELHOR COMPREENDERMOS,
APRESENTAMOS OS EIXOS DA CADA
TERMINOLOGIA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
• Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular.
• Garantir a transversalidade das ações
da educação especial no ensino regular.
• Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem
as barreiras no processo de ensino e aprendizagem.
• Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino.
• Adequação arquitetônica de prédios escolares para acessibilidade;
• Formação continuada de professores para
o atendimento educacional especializado.
• Implantação de salas de recursos multifuncionais. As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e
pedagógicos para a oferta do atendimento
educacional especializado.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
• Acesso para estudantes com deficiência
à educação inclusiva em suas comunidades
locais.
• Ressignificação da educação escolar,
garantindo o sucesso para a aprendizagem
de todos.
• Buscar adaptações curriculares que
atendam às necessidades e expectativas
do aluno, assegurando uma educação de
qualidade para todos.
• Provisão de recursos de todas as instâncias governamentais e de iniciativa privada,
a fim de garantir o sucesso e a permanência
de todos na escola.
• O rompimento de barreiras arquitetônicas e principalmente atitudinais.
• Formação continuada para o professor,
com previsão e provisão de recursos necessários a sua capacitação.
• Garantia de um projeto pedagógico que
possibilite resgatar a cidadania e o direito
do aluno, possibilitando a construção de seu
projeto de vida.
• Capacitar a escola para atender a todos
os alunos.
Disponível em<http://www.serdigital.com.br/gerenciador/clientes/ceel/material/109.pdf> em: 06 jun.
2019

O profissional da educação que irá atuar
diretamente com crianças, adolescentes, adultos e seniores com deficiência deve compreender formas de atendimento na área valendo-se
de estratégias metodológicas específicas que
tratem a educação especial e inclusão de forma assertiva. Vale salientar que a Educação
Especial e Inclusão está articulada com a Base
Nacional Comum Curricular (B.N.C.C.) e contempla o ensino universal a todos os cidadãos.
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ASPECTOS CONCEITUAIS ACERCA DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO
A historicidade acerca da educação
Especial e inclusão vêm sofrendo inúmeros
percalços que levam a crer a necessidade de
novas mudanças em atendimento às pessoas com deficiência. Desde o período industrial
brasileiro na década de 30, o Brasil vivenciou
um crescente número de trabalhadores que
precisam de qualificação para o trabalho, sendo incumbido de discernir nesse processo as
instituições precursoras SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e SENAI
– Serviço Nacional Industrial.
Dentre as recentes instituições de ensino,
ficou atribuída a formação integral do trabalhador
para as diversas áreas do mercado em atendimento a necessidade nacional. Nesse sentido,
percebe-se que há uma demanda que apresenta
alguma deficiência e, portanto, deve ser atendida
de forma igualitária em suas limitações:
A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações de
pessoas preocupadas com o problema
da deficiência: a esfera governamental
prossegue a desencadear algumas ações
visando a peculiaridade desse alunado,
criando escolas junto a hospitais e ao
ensino regular, outras entidades filantrópicas especializadas continuam sendo
fundadas ,há surgimento de formas diferenciadas de atendimento em clínicas,
institutos psicopedagógicos e outros de
reabilitação geralmente particular a partir de 1500, principalmente, tudo isso no
conjunto da educação geral na fase de
incremento da industrialização do BR,
comumente intitulada de substituição de
importações, os espaços possíveis deixados pelas modificações capitalistas mundiais (JANNUZZI, 2004, p.34).

As Organizações não Governamentais
(O.N.G.) Instituições Filantrópicas ficaram incumbidas de realizar projetos a fim de atender
a demanda nacional, visto que não havia ainda
políticas públicas assertivas acerca do atendimento à pessoa com deficiência.

Nessa perspectiva, surge em 1954 o
movimento das Associações dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) que institui atendimento às pessoas com deficiência, sobretudo com amparo da organização da National
Association for Retarded Children dos Estados
Unidos da América.
Mesmo com tantos avanços, a educação
especial apresenta constantes revisões sendo
necessário um aprofundamento em suas políticas públicas e formas de atendimento nas
diversas áreas do conhecimento,
De longa data, a educação nacional vem
mostrando o quanto necessita de mudanças para atender a todos os alunos, garantido o desenvolvimento escolar destes,
e como nesse sentido, a vontade política
para enfrentar um programa em favor das
transformações de qualidade tem sido
preferida pela opção por políticas que a
um custo que não exija ampliação significativa da participação da educação na
renda nacional e no orçamento público,
privilegiam intervenções que têm sido
compensatórias ou orientadoras para
ações que possam mostrar números indicativos e maior acesso e permanência
dos alunos no sistema escolar (FERREIRA & FERREIRA, 2004, p.33).

As concepções acerca da educação especial e inclusiva ganham no século presente,
novos olhares, levando em consideração a necessidade de dialogar com instituições afins
da educação, saúde e desenvolvimento social,
bem como ministério do trabalho em prol de
unificar forças no atendimento e qualificação
para o mercado de trabalho.
De acordo com Ferreira & Ferreira
(2004), há uma ligação entre as instituições,
sendo necessárias oficializar, todavia a criança matriculada em centros de atendimento especial passa a frequentar as redes de ensino
regular. Esse processo permite uma inclusão
da criança com deficiência e ao mesmo tempo uma aprendizagem aos demais discentes
e colegiados quanto às pessoas com alguma
deficiência.
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Cabe-se no momento de inclusão de
crianças e adolescentes nas redes públicas e
particulares de ensino uma reflexão quanto à
formação dos profissionais da educação, uma
vez que deve haver um entendimento sobre as
deficiências e distúrbios.

PERSPECTIVA DA DEFICIÊNCIA E
NEUROCIÊNCIA
Para aprender, o indivíduo conta com
suas estruturas física, psicológica e cognitiva e
é necessário que se interliguem com os fatores
emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Caso haja algum impedimento para
a total harmonia desses fatores, influenciará
negativamente o processo de aprendizagem.
A atenção e a memória são fundamentais
para que se possa aprender. Aprendizagem e
memória são as habilidades de aquisição e
manutenção das informações, e a aprendizagem precisa acontecer no momento exato em
que ocorre a captação de uma informação pelas vias sensoriais, pela sua retenção e fixação
pelas áreas da memória, função executada
pelo córtex cerebral.
Hoje a educação está centrada na aprendizagem. O professor, antes de compartilhar
conhecimento, agora é um coautor do processo de aprendizagem dos alunos. Isso acontece por que o conhecimento é construído e
reconstruído continuamente na relação professor-aluno e dinamicamente aluno-professor. A
fim de estabelecer relações cérebro e cognição em áreas relevantes para a educação, a
neurociência cognitiva utiliza vários métodos
de investigação:
• Tempo de reação;
• Eletroencefalograma;
• Lesões em estruturas neurais;
• Neuroimagens;
• Entre outros.

Essa abordagem permitirá o diagnóstico
precoce de transtornos de aprendizagem, e
mediante a constatação exigirá métodos de
educação especial, ao mesmo tempo a identificação de estilos individuais de aprendizagem
e a descoberta da melhor maneira de introduzir informação nova no contexto escolar.
Investigações cerebrais averiguando aspectos de atenção, memória, linguagem, leitura, matemática, sono e emoção/cognição,
estão trazendo valiosas contribuições para a
área da educação. Pesquisadores acreditam
que as descobertas em neurociências contribuem para a teoria e práticas educacionais.
Algumas perguntas são essenciais para a investigação, tais como:
• O que nos faz aprender menos e
mais?
• Como nosso cérebro processa e condensa as informações?
• Como esse processamento reflete
em nosso aprendizado na escola, no
trabalho e na vida de um modo geral?
Essas questões tornaram possíveis entender o modo como cada indivíduo processa
as informações que recebe do ambiente externo, definindo as melhores estratégias no que
se refere o ensino individual e coletivo.
A pesquisa em neurociência por si só
não introduz novas estratégias educacionais.
Contudo, fornece razões importantes e concretas, não especulativas, porque certas abordagens e estratégias educativas são mais eficientes que outras.
A Neurociência Cognitiva tem como objetivo de estudo, a compreensão sobre como a
nossa mente processa as informações, como
é possível aprender, desenvolver e acumular
conhecimentos e aperfeiçoar as múltiplas inteligências. Essa consciência dos pontos fortes
e de limitação é fundamental no processo de
ensino.
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
São atendidos, nas Salas de Recursos
Multifuncionais, alunos público-alvo da educação especial, conforme estabelecido na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e no Decreto
N.6.571/2008.
Neste sentido, a Sala de Recursos Multifuncionais é organizada como espaço para a
oferta do Atendimento Educacional Especializado, elaborando estratégias, recursos e contribuindo na organização da rotina, a qual favorecerá a compreensão e a comunicação da
criança entre seus pares no ambiente escolar.
Para tanto, de acordo com a legislação
vigente, uma das atribuições do AEE é identificar as necessidades específicas e elaborar
um plano de acordo com as especificidades
de cada criança. Na execução do plano de
AEE, será necessária a articulação entre os
profissionais do ambiente escolar e da família,
a fim de observar a funcionalidade e a aplicabilidade utilizada no desenvolvimento do plano
para a criança.
A questão da Inclusão é sem dúvidas
algo mais grave que as situações encontradas nas escolas, pois existe uma conjuntura
de problemas sociais que os alunos especiais
têm que enfrentar. Por isso, nossa proposta é
identificar os desafios existentes nas escolas e
tentar aperfeiçoá-los para que exista uma verdadeira efetivação da legislação.
Segundo a autora Maria do Carmo Menicucci “a inclusão escolar significa garantir
mais do que apenas o acesso: a permanência,
o percurso, a terminalidade, a certificação e o
sucesso escolar também dos alunos com deficiência. Para isso a escola tem que oferecer
esses suportes que o aluno vai precisar para
que ele possa aprender com e como os outros
colegas. Para garantir esses suportes, é preciso que os órgãos públicos de educação, as
Secretarias de Educação Estadual e municipal
estejam comprometidas com a inclusão esco-

lar, enquanto políticas públicas, de forma que
sejam implementadas condições básicas que
facilitem o ingresso de alunos com necessidades educativas especiais na escola comum”
(2008,p.17)
Mas o nosso país vive em um sistema
educacional extremamente capitalista, onde a
qualidade e o bem estar dos alunos nem sempre convém para o poder público, que muito
mais fácil seria adotar o método utilizado no
passado, que era o isolamento, afinal não geraria despesas aos cofres públicos. Por que a
implantação de uma educação inclusiva requer
investimentos para poder atender toda a diversidade encontrada nas escolas.
Vemos, portanto que é necessário esse
interesse e a ação do poder público para as
adaptações de grande porte na Educação
Inclusiva, mas também se faz necessária as
adaptações de pequeno porte que cabem aos
professores mesmo providenciar, ou seja: novas formas de ensinar, de avaliar, de acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, de se
relacionar com as suas diferenças, de trabalhar
de forma cooperativa, de buscar apoios e parcerias com instituições e com outros profissionais.
Conforme diz Maria do Carmo Menicucci, “após a Constituição de 1988, ocorreram
vários avanços significativos na Educação Inclusiva, mas infelizmente só no papel, e não
no âmbito de sua concretização”. Ainda hoje
existem várias crianças e adolescentes isolados nas suas casas, muitas vezes por que
a escola não oferece a Educação adequada
para adaptação desse aluno, portanto, o Poder
Público ainda é muito omisso em relação ao
pleno exercício da cidadania dos portadores
de necessidades especiais.
É importante ressaltar também que precisamos lutar para que essas leis sejam respeitadas, para isso é importante transpor os
desafios para sua implementação. E fazer com
que todos os cidadãos conheçam seus direitos
que estão fundamentados legalmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação especial, ainda que perpetue inúmeros debates, não se faz demasiado
estupefato nos debates e descobertas. As discussões das novas políticas públicas têm sido
um momento de angústia por parte da grande população que avalia a eficácia das ações
empregadas em prol da educação especial e inclusão.
Sobre a perspectiva da neurociência e educação inclusiva, podemos perceber que ao
longo de nossa vida, as experiências sensoriais que acumulamos nos fornecem condições
para que o nosso sistema nervoso central processe as informações e as transformem em
conhecimentos.
Atualmente, verificamos que a neurociência cognitiva tem fundamental importância no
processo de desenvolvimento da aprendizagem. É a forma como o cérebro produz cognição
e comportamento.
A partir da compreensão dos processos de funcionamento do cérebro, fica mais fácil
compreendermos porque algumas crianças possuem dificuldades para aprender. E através
deste entendimento é possível detectar o que está interferindo na atenção, concentração,
memória e percepção deste aluno frente à aprendizagem.
E, portanto, buscar os recursos adequados oferecidos pela neurociência. Desta forma
possibilita desenvolver modelos de aprendizado, respeitando o processo cognitivo de cada
um e com soluções acertadas para cada pessoa.
O professor que entende como o cérebro produz cognição, conhecimento, saberá como
facilitar a questão da aprendizagem do seu aluno. A neurociência oferece um grande potencial
para nortear a pesquisa educacional e futura aplicação em sala de aula. Pouco se publicou
para análise retrospectiva. Contudo, faz-se necessário construir pontes entre a neurociência
e a prática educacional, pois há fortes indicações de que a neurociência cognitiva está bem
colocada para fazer esta ligação de saberes.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
RESUMO: O presente trabalho intui discutir a importância do desenho como um propulsor da
construção do conhecimento pelo ensino de Artes, acompanhando as evoluções e compreensão
acerca do ser humano. Tivemos como embasamento Gallahue, Piaget, Ana Mae Barbosa, Pillar
entre outros que compuseram nossa discussão bibliográfica e compreensão do tema. Assim,
pudemos fazer um alinhamento e relações entre eles para falar da importância do desenho no
desenvolvimento da criança para sua formação cidadã.

Palavras-chave: Arte; Desenho; Criança.
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INTRODUÇÃO

O

olhar para o desenho e suas fases é a capacidade de criação e inovação, supõe
construções efetivas e não simples representações fiéis da realidade e classifica
as etapas do desenho.

A criança reinventa a figura humana e nela enfatiza sua forma mais geral por meio da
simplicidade, da simetria, define que a Arte não possui uma função social, ela é a expressão
do autor-artista, o simbolismo de sua arte e/ou signo de si prescrito por sua alma, uma transcrição de seu real, contexto individual, social, política, cultural, ideológico, filosófico e histórico.
Sua representação simbólica está voltada a uma releitura de si e do que está em volta
dela, isto é, sua representação simbólica ocorre por meio do desenho. O ensino de arte e o
desenho significa articular três campos conceituais: a criação/produção, a percepção/análise e o conhecimento da produção artístico-estética da humanidade, compreendendo a arte
histórica e culturalmente.
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O OLHAR PARA O DESENHO E SUAS
FASES
De acordo com Piaget, o ser humano
possui fases de desenvolvimento infantil que
permite tanto aos pais quanto aos profissionais da área de Educação interagirem ou intervirem no desenvolvimento progressivo humano, social, político e cultural do indivíduo.
Ainda conforme Luquet (1969), essa
forma expressiva tem duas fases. A primeira
fase dos rabiscos e garatujas é caracterizada
por uma série de traçados, à medida que os
rabiscos vão sendo produzidos à criança começa a compreender que aquilo que observa
é produto de sua atividade. Os traçados começam a receber significação, e se tem início
ao desenho propriamente dito. Distinguindo
ainda quatro estágios do desenho infantil: o
Realismo fortuito que começa por volta dos
dois anos e põe fim ao período chamado rabisco.
A criança que começou por traçar signos sem desejo de representação descobre
por acaso uma analogia com um objeto e o
seu traçado passa a nomear seu desenho;
Realismo fracassado que identifica por volta
dos 3 a 4 anos tendo descoberto a identidade forma-objeto, a criança procura reproduzir
esta forma. Surge então uma fase de aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos
parciais; Realismo intelectual estende-se dos
4 aos 10 anos, é o principal estágio e caracteriza-se pelo fato que a criança desenha
do objeto não aquilo que vê, mas aquilo que
sabe, dessa forma expressiva.
Segundo Gallahue (2005) apud Piaget
(1976) a capacidade de criação e inovação
supõe construções efetivas e não simples
representações fiéis da realidade e classifica as etapas do desenho como: O primeiro
movimento, isto é, a Garatuja que identifica
o pensamento da criança se dá na ação, na
sensação, na percepção, sempre regado de

sentimentos; convive, reconhece e repete os
símbolos em seu entorno, mas ainda não é
um criador intencional de símbolos. Vive intensamente e está aberta às experiências.
Sua ação focaliza a própria ação, o
exercício gestual que se manifesta em garatujas gráficas, sonoras e corporais que lhe
provocam prazer intrinsecamente estético. O
tato e o olhar são a sua ponte com o mundo,
atividades com massinha, argila, pintura de
dedo atrai pela textura e cor.
As garatujas sonoras e gestuais exprimem o constante exercício sensório motores
pelos quais as crianças pesquisam e exploram diversos materiais sonoros e o próprio
corpo, pela inteligência múltipla praticada
para se conhecer e imitar o mundo sem intencionalidades, mas por relações socioculturais
e para estar-no-mundo.

Primeiro movimento – Figura 1
A fase da garatuja é o sensório motor
(0 a 2 anos), inicialmente, a figura humana
ainda não existe concretamente, mas pode
aparecer da maneira imaginária. A cor não é
dada tanta importância, a criança ignora os
limites do papel e se movimenta o tempo todo
para desenhar.
No final dessa fase há os primeiros indícios de figuras humanas, como cabeças e
olhos; aparecem as primeiras relações espaciais, surgindo devido a vínculos emocionais.
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A figura humana torna-se uma procura de um
conceito que depende do seu conhecimento
ativo, inicia a mudança de símbolos e começa
a respeitar melhor os limites do papel, como
aponta Lowenfeld (1954).
O segundo movimento (pré-esquemático) é o modo simbólico de tudo que está no
mundo, tudo tem um porquê (fase pré-operatória de acordo com Piaget: 02 a 07 anos
de idade) a linguagem verbal é um sistema
simbólico fundamental, mas não único. A arte
tem papel prioritário no exercício da competência, observa Gallahue (2005) apud Piaget
(1976). O início do movimento simbólico nas
artes plásticas se dá por meio tridimensional.
As bolinhas e as cobrinhas vão virando
objetos, todos vinculados à realidade, com
belezas incomuns que propõem afetividade,
não visual. A criança reinventa a figura humana e nela enfatiza sua forma mais geral por
meio da simplicidade, da simetria e perpendiculares, a sua Gestalt, exclui o que não é
importante para ela naquele momento.

Segundo movimento – Figura 2
Em observação, Luquet (1969), o Pré-Esquematismo (estágio Pré-Operacional - 03
anos de idade) a criança já atribui significado
ao que desenha fazendo riscos na horizontal,
vertical, espiral e círculos apesar de não nominar o que faz.

Com relação ao uso das cores em suas
produções, ela às vezes pode usar, mas não
há uma relação forte com a realidade, pois
depende do interesse emocional já que os
elementos são dispersos e não relacionados
entre si. Como aos quatro anos ela já é capaz
de projetar no papel o que ela sente mesmo
sendo incapaz de aceitar o ponto de vista de
outra pessoa diferente do dela, até os seis
anos o grafismo irá representar uma fase mais
criativa e diversificada nas produções proporcionando uma descoberta maior nas relações
entre desenho, pensamento e realidade.
No terceiro movimento (Esquematismo
07 aos 12 anos) a criança tem a intenção de
buscar verossimilhança em sua representação, procurando convenções e regras com
certa exigência, vivendo intensamente a leitura e produção relacionada ao mundo com
soluções gráficas que encontra para registrar
o que vê, sabe, intui e imagina.
Segundo Piaget, a criança nesta fase
está no estágio das operações concretas em
profunda relação com as interações no mundo, as pessoas e os objetos. A busca pela
representação mais realista muitas vezes traz
medo, a preocupação com o fazer bem feito,
levando a criança a usar frequentemente a
borracha. A linha é geometrizada, gerando a
fluição do todo, ou quase todo o perímetro,
fundindo todas as partes.
É a autocrítica que constrói na realidade o ponto de partida para o imaginário. A
organização e a regra sugerem a criação de
“espetáculos”, a prática musical se enriquece
com informações e conceitos que se integram
à intuição e espontaneidade: regras de grafia,
noções técnicas, análise formal sintonizando
sua cultura e amplia as possibilidades de expressão interpretativa, improviso ou composição, além de trabalhar a “escuta ativa”.
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A Vida pelo compreender, a criança
busca sentido em tudo, desejando fazer coisas, concretizar e compreender e compartilhar empreendimentos, obrigações e projetos.
Na obra de arte a representação realista é
construída com recursos da perspectiva, com
proporção e detalhamento. Percebe o confronto entre a realidade, as ideias e as representações possíveis. Invenção de relações e
regras que geram critérios próprios, na busca
de soluções criativas que vão alimentando um
pensamento criador com maior autonomia,
aponta Gallahue (2005) apud Piaget (1976).

O perceber das ideias abre espaço para
uma percepção diferenciada; o prazer de lidar com novas proposições, o adolescente
realiza espontaneamente suas metáforas, ampliando-se e aprofundando-as, estudada por
Gallahue (2005) apud Piaget (1976).

Quarto Movimento – Figura 4

Terceiro Movimento – Figura 3
O quarto movimento (Pseudo Naturalismo - 12 anos em diante) é a problematização da identidade e a gênese do pensamento
formal é que vão mobilizar o seu olhar crítico
para consigo mesmo e com todos à sua volta;
além de sua autocrítica. É o enfrentamento
às pressões sociais na fase da adolescência.
O prazer de manejar e explorar, a ótica
pessoal de ver-pensar-sentir o mundo a procura de estilo próprio (caráter experimental)
e experimentação de formas abstratas para
exploração estética; mesclando estratégias
pessoais e gramáticas culturais, construindo
sua poética. O medo de se expor, a busca de
modelos ou a ótica dos outros, o sentimento
de incompetência, a obediência ou abandono
de tarefas sem significado, torna-o fruto de
sua história que implica na construção de sua
identidade problematizada também como um
produtor.

O pensamento formal da criança, vislumbra Lowenfeld (1954), é hipotético-dedutivo pelo fim da arte como atividade espontânea e passa a ser uma investigação de sua
própria personalidade buscando profundidade e uso consciente da cor. Na figura humana as características sexuais são exageradas
existindo a presença detalhada das articulações e das proporções.
Haja vista que de acordo com as Orientações e Expectativas do Ensino da Arte
(2006) define que a Arte não possui uma função social, ela é a expressão do autor-artista,
o simbolismo de sua arte e\ou signo de si
prescrito por sua alma, uma transcrição de
seu real, contexto individual, social, política,
cultural, ideológico, filosófico e histórico.
Na educação infantil as crianças estão
entre a primeira e segunda fase, com isto,
sua representação simbólica está voltada a
uma releitura de si e do que está em volta dela, isto é, sua representação simbólica
ocorre por meio do desenho e se reafirma na
contextualização do Currículo da Cidade de
Artes (2019).
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Barbosa (2005) define que o desenho
da criança é tratado como uma mera descrição do bem-estar da criança, mas é mais do
que isto, não se trata de descrição, e sim,
de representação simbólica do bem-estar, do
bem-viver, do perceber-se. É uma junção da
cinestesia a partir das descobertas que faz
sobre o mundo.
Na educação infantil e séries iniciais
durante muitos anos o professor vigente dessa série foi um baú de conhecimentos; tudo
era ele que ensinava, todo o desenvolvimento competia a esse profissional. Entretanto,
nos últimos anos a grade curricular do ensino
fundamental I sofreu alterações, que contribuíram para os alunos e para os profissionais
da educação, a aula de Artes passou a ser
ministrado pelo profissional dessa disciplina,
agora já não é mais a aula de educação artística com desenhos livres ou dirigidos sem
um objetivo claro e indissociável do desenvolvimento infantil.

O ENSINO DE ARTE E O DESENHO
Nesse sentido, ensinar arte, de acordo
com Pillar (1999), significa articular três campos
conceituais: a criação\produção, a percepção\
análise e o conhecimento da produção artístico-estética da humanidade, compreendendo a arte
histórica e culturalmente.
Para nos apropriarmos de uma linguagem,
entendemos, interpretamos e ambos sentidos a
ela, é preciso que aprendamos a operar com
seus códigos quebrando fronteiras de formas
sensíveis e subjetivas que compõem a humanidade e sua multiculturalidade, ou seja, a ampliação da interação entre grupos étnicos e culturais.
A educação não nos molda, somos seres
históricos, pessoal e cultural, determinado pelo
tempo e espaço em que vivemos. Geramos um
repertório individual, um conjunto de valores, filosofias, ideologias, éticas, estéticas, política, cultural, conceitos, ideias, sentimentos e emoções
que tecem redes significativas a nós.
Como seres humanos, procuramos critérios e princípios para compreender o que vemos.
O princípio da representação é fruto da habilidade do artista em fazer a arte parecer não ser o
que é, massa realidade do que representa.
A centralização epistemológica dos saberes é o maior alienador de práticas e conhecimentos afirma Barbosa (2005), tanto o professor
de séries iniciais quanto o professor de Artes que
devem politizar suas práticas e saberes para que
todos tenham um contato eficiente, significativo
e qualitativo a fim de informatizar e transcender
os saberes.

Figura 5
O quadro acima expressa esta evolução
significativa e amadurecimento da criança; a
Educação da Arte pode quebrar os estigmas
e fazer valer seus ideais de sensibilização e
sentir da Arte de forma gradativa e espontânea.

Instigar e estimular o conhecimento e/ou o
contato com a Arte é evidenciar o contato com o
mundo pela sensibilidade cinestésica e da cinestesia. A escola, palco de metamorfose sociocultural e histórica, pode dar o sentido da vida e morte
da Arte já que os primeiros contatos da Arte no
Brasil geralmente ocorrem na sala de aula.
É imprescindível que a Arte seja exaltada
e instituída como base desde a educação infantil
para que novas e grandes criações sejam cria30 - Abril/2021 - Educar FCE
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das e exploradas na multiculturalidade que a humanidade construiu até então.
O desenho deve ser uma leitura e releitura da criança como um todo, bem como os
princípios do Ler a Arte é reler a própria realidade e/ ou contextualizá-la nas indagações do
autor-artista, poetizando suas menções humanas
e abstrações sentimentais argumenta Barbosa
(2003), enfatizando ainda que ler e reler a obra
é uma viagem que exige fruições, conhecimentos e poetização de si mesmo compatibilizada a
disciplina, além de sentida pelo alunado com a
potência de suas defesas vitais de sobrevivência.
Desta forma, vê-se como necessário A
Educação do Olhar no Ensino da Arte defendida
por Pilar (1999) como um ato de primeiro olhar e
depois ver. Olhar envolve todas as nossas capacidades intelectuais, habilidades manipulativas,
seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias.
Contudo, é só quando se passa do limiar
do olhar ao universo do ver que se realiza um ato
de leitura e de reflexão, pois antes de tudo o indivíduo deve perceber o objeto em suas relações
como sistema simbólico que lhe dá significação.
Já que Ver é atribuir significados, os significados,
os significados se dá à situação experimentada
e trazida para a linguagem na tentativa de resolverem problemáticas.
O verbo proporciona leituras que entrelaçam informações do contexto sociocultural, o
tempo, o espaço, seus conhecimentos, inferências e imaginação. Enquanto que a leitura é a
percepção, compreensão, atribuição de significados é concluída por um sujeito histórico em
que a objetividade e subjetividade organizam-se
singularmente sua forma de apreensão e apropriação do mundo.
Com isto, a imagem percebida por Pillar
(1996), apesar de suas múltiplas significâncias,
prolonga no tempo sua existência e história, dando-lhes materialidade, porém precisa de análises
devido sua performance indireta do que é real. É
preciso que se eduque o olhar e compreender
como o indivíduo (criança) vê e lê a imagem, o
que mais lhe impressiona, como ela interpreta e

a julga.
Ler, compreender uma imagem implica
ver construtivamente a articulação de seus elementos, suas tonalidades, suas linhas e volumes.
Enfim, apreciá-la na sua pluralidade de sentidos,
sejam imagens de Arte popular, internacional ou
local; sejam produções dos alunos; o meio ambiente natural ou construído; imagens de televisão; embalagens, informações visuais diversas
presente no cotidiano. Educar o olhar da criança
desde a educação infantil, possibilitando atividades de leitura para que possa compreender o
modo como a gramática visual se estrutura e se
pense criticamente sobre imagem. Contudo, o
professor não ensina como ler, ele atribui informações. Contudo, é preciso que as releituras da
Arte sejam revistas como aponta Barbosa (2003)
em que as mudanças no Ensino da Arte estão
relacionadas ao:
1.
Compromisso com a cultura e história para que a Arte seja usufruída e compreendida como ação sociocultural;
2. Enfatiza a inter-relação entre o fazer, a
leitura da obra (apreciação interpretativa) e contextualização sócio histórica antropológica e\ou
estética;
3. Entenda a cultura do país por sua obra
artística, dando significância ao seu processo de
conhecimento e desenvolvimento artístico que
torna possível a visualização de quem somos, de
onde estamos e como sentimos a obra;
4. Desenvolva a criatividade por intermédio
do fazer a Arte em conjunto com as leituras e interpretações das obras, flexibilizando o desconstruir para reconstruir; selecionando, reelaborando, conhecendo e modificando o contexto pelo
fazer a ver artístico.
5. A necessidade de alfabetização visual,
que não se resume às análises simétricas e assimétricas, mas também a significações adquiridas
em contextos diferentes. Não se trata do que o
autor quis dizer, mas ao que as obras nos dizem
e disseram anteriormente, auxiliando no exercício
de consciência acerca daquilo que aprendemos
por meio da imagem (mediação Arte e Público);
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6. O compromisso com a diversidade cultural definida pelo multiculturalismo e pluralidade
que pressupõem a coexistência e mútuo entendimento de diferentes culturas na mesma sociedade, já a interculturalidade refere-se a interações
entre essas culturas. Mesclar ou conhecer e\ou
correlacionar a cultura local mais a cultura de
poder (erudita) pode discutir as relações entre
elas não isolá-las;
7. Conhecer a imagem é importante para o
desenvolvimento subjetivo e profissional. A Arte
na Escola, meramente, para liberar emoção sem
reflexão pode comprometer o ensino-aprendizado e o real sentido da Arte como conhecimento
sócio-histórico-cultural.
Martins (1998) diz que só um saber consciente e informado torna possível a aprendizagem em arte e não é apenas desenvolver sensibilidade nos alunos por meio da arte, mais sim,
influir positivamente, no desenvolvimento cultural
dos alunos pelo ensino e aprendizagem em arte.
A arte é a representação daquilo que enxergamos, todos somos autores-artista de nosso contexto, e na sala de aula deve-se pautar a
ideia de que a Arte faz parte de um contexto que
transcende o tempo e o espaço; corroborando à
reflexibilidade do que se é, sente e conhece. Sendo que o conhecer e contextualizar a produção
artística da humanidade nos permite adentrar no
tempo/espaço histórico do homem, descobrindo
o seu modo de olhar e interpretar o mundo, a
sua poética. Trazendo em si o universal, tornando-se intemporais. Nela encontramos parte de
nós, daquilo que no artista é único e ao mesmo
tempo universal.
A verdade é que a arte não envelhece,
pois o ser humano que a contempla é sempre
novo com olhares que realizam uma infinidade
de leituras para perceber, imaginar, emocionar-se
e construir significações diante das formas artísticas. Contudo, toda obra é datada por temáticas
tratadas de cada tempo histórico, recursos materiais e instrumentos de cada época, técnicas,
estilos, escolas e movimentos; além de figurar o
autor e sua poética. Toda a obra de arte é dirigida
por alguém.

O fruidor é que completa sua existência.
Para cultivarmos o hábito da leitura de obras de
artísticas, é fundamental não só o contato com
as reproduções de obras de arte (já que nossa
presença frente às originais nem sempre é possível), como também a frequência a galerias de
artes, museus, teatros, concertos, óperas, etc. Ler
é produzir sentidos.
A obra é vista de acordo com a ótica de
quem a lê e proporcionando possibilidades da
multiplicidade de leituras e permitindo infindas
e/ ou inesgotáveis interpretações a partir de referências pessoais e culturais. Ao apreciarmos a
obra, nós as ressignificados, recriamos- na em
nós. A contemplação de uma produção artística
nunca é passiva, algo dela penetra em nós e
somos invadidos por ela e despertados às novas
sensibilidades.
A fruição é, então, individual; a emoção, a
sensação e o pensar provocam em nós ressonâncias internas estimuladas pelas sutilezas da
própria linguagem. Por isso, é na experiência da
fruição estética, é necessário deixar a obra ser,
presença única, realidade sensível carregada de
significado espiritual e de valor artístico. As abordagens interpretativas para os alunos devem ser
propícias, adequadas, apropriadas e poetizadas
para que a sensibilidade infantil seja despertada
e aflorada a novas visões que releiam as múltiplas faces da obra como um fator orgânico, vivo
e pulsante.
Tendo como bases estes argumentos
compreende-se que o desenho tem importância
no sentir da criança e na Arte como a capacidade de um homem a não ser um estranho em seu
meio ambiente nem estrangeiro no seu próprio
país, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence, reforçando e ampliando seus lugares no
mundo defendido por Barbosa (2003).

30 - Abril/2021 - Educar FCE

642

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenho faz parte da infância e faz parte da escola, faz parte da educação; o ideal
é que se trabalhe em sala de aula a Arte como algo vivo e pulsante capaz de transcender as
barreiras do tempo e as visões humanas. É viável que vejamos a Arte como um dos pontos
de desenvolvimento crítico e autônomo da criança e termos o desenho como um suporte de
compreensão da aprendizagem e amadurecimento dela.
A partir dos estudos mencionados, nota-se que cada época\momento da fase infantil
possui características próprias para o amadurecimento gradativo da criança por meio do contato com objetos significativos que reforcem sua experimentação e experiência, possibilitando
novas ações. O contato com a Arte é uma das formas de principiar os sentidos de sensibilidade, articulando junto às descobertas do sentir artístico para a formação do senso-crítico
através da ludicidade e experimentação do eu no mundo.
Ensinar é apontar signos, o desenho é um signo cheio de significados; o aprendizado
maneja a realidade por signos, fazendo com que a presença física seja dispensável para falarmos sobre elas, sendo para a criança num simples desenho sua descrição do mundo e\
ou as situações que vive. É uma linguagem artística, um modo singular de refletir seu estar
no mundo, é a descrição de sua emoção mais íntima, suas fantasias.
Com o desenho a educação infantil pode propiciar o redirecionamento de conflitos participando de seu mundo de fantasias, explorando a fertilidade imagética infantil para orientá-la
na descoberta de si e do mundo em que compartilha seu desenvolvimento humano; a fim
de transmutar sua própria realidade e a dos seus; mas para isso, ela precisa deixar fluir suas
expectativas e poetizar suas teias de relacionamentos.
Para isto, o desenho que ocorre de forma espontânea e demonstra amadurecimento
na aprendizagem, precisam ser contextualizadas e reinventadas em atividades que atraiam,
sensibilizem com eficácia e a compreensão do que se aprende e a que fim. Possuindo, não
situações\fatos, mas interpretações de quem confere seu olhar sobre o mundo; estando ele
impregnado com experiências anteriores que captam, filtram e ressignificam em suas releituras
significativas para ele. Tornando a visão em um filtro de múltiplas verdades e não ingênua.
São redescobertas de si no mundo, sabendo que para cada descoberta é necessário que se redescubra a si mesmo como um ser que reinventa sua própria arte de viver e
transformar vidas, além de respeitar os fases da criança, tendo uma compreensão ampla da
importância do desenho como expressão psicoemocional, social e histórico do indivíduo; é a
expressão das inúmeras sensações, principalmente para criança.
Cabe a nós olharmos e acompanharmos a importância deste desenho para criança e
a necessidade desta expressão para a construção humana das crianças em sua formação
cidadã.
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EDUCAÇÃO INFANTIL:CUIDAR E EDUCAR SÃO
INDISSOCIÁVEIS
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do acerca do
tema proposto, conhecer e compreender a importância do papel de integrar as experiências,
práticas e culturas acerca dos bebês e crianças já existentes na história. Os bebês e crianças
precisam ter suas vozes consideradas, participando de processos de escutas, nos territórios onde
se encontram, por meio do fortalecimento das políticas de equidade e da educação inclusiva, na
garantia das condições necessárias para que sejam assegurados os direitos de aprendizagem
e desenvolvimento a todos os bebês e crianças respeitando suas realidades socioeconômica,
cultural, étnico racial e geográfica, considerando suas particularidades, singularidades, gostos e
necessidades, na percepção do indivíduo em sua inteireza e todas as suas dimensões, assegurando
uma educação pública de qualidade.

Palavras-chave: Bebês; Crianças; Educar; Cuidar; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

N

a atualidade é de extrema importância que os/as educadores/as articulem, proponham as práticas pedagógicas de modo a materializar as concepções e princípios
do currículo para a educação infantil, reconhecendo a sua relevância, bem como
a importância da continuidade nos processos educativos, que se iniciam na educação infantil
e seguem pelo ensino fundamental.
A educação é um processo social que ocorre na partilha da vida comum, a cultura, a
ciência e a tecnologia nasceram nos processos de qualificação da vida dos diferentes grupos
sociais,
A educação é um processo social. As pessoas se educam e são educadas cotidianamente nas
suas relações interpessoais, nas ações de convivência, no trabalho, no lazer, nos diálogos produzidos nos espaços públicos e privados e também nas interações com as informações a partir
de diferentes tecnologias. A educação é um bem público e um valor comum a ser compartilhado
por todos. Ela possibilita constituir uma vida comum nos territórios. É um direito de todos, tendo
importante papel na constituição subjetiva de cada sujeito e possibilitando a participação nos
grupos sociais. É pela educação que uma sociedade assegura a coesão e a equidade social, a
solidariedade e, num movimento complementar, o desenvolvimento pessoal de todos e de cada
um (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.20).

Dando prosseguimento às formações que consolidam a escuta, o protagonismo e a autoria infantil, valorizando o papel das/os educadoras/es da primeira infância, compreendendo
que o protagonismo infantil ocorre simultaneamente ao protagonismo docente, numa relação
de interdependência e sem subordinações.
Dar visibilidade aos bebês, que por muitos anos não foram entendidos como sujeitos
de suas aprendizagens, anunciando-os e considerando-os em suas especificidades, é fundamental para potencializar e assegurar uma educação pública de qualidade.
Compreender bebês e crianças como protagonistas, tendo o brincar e as interações
como eixos norteadores e primordiais, o ambiente sendo visto como segundo educador, no
qual bebês e crianças são seres integrais, compreendidos e respeitados em todas as suas
dimensões, afetiva, social, emocional, intelectual e física.
Os bebês e as crianças nascem em seus grupos familiares, e essa é a primeira instituição a lhes oferecer um modo de viver e de realizar tarefas do cotidiano como comer, brincar,
vestir-se, isto é, aprender a estar ativamente socializando.
A ressignificação dos tempos, espaços, materialidades e interações asseguram e potencializam a qualificação das práticas pedagógicas, em consonância com o planejamento
da/o educadora/or a partir da observação e escuta de bebês e crianças,
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O valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a prática educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na forma como se concretiza em situações reais. O currículo
na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo projeto, toda ideia,
toda intenção, se faz realidade de uma forma ou outra; se manifesta, adquire significado e valor,
independentemente de declarações e propósitos de partida (SACRISTÁN, 1998, p. 201).

O ato educativo, a educação deve ser pensada, articulada e feita para todos/as e com
todos/as, promovendo igualdade de condições, observando as diferenças, as desigualdades,
as diversidades culturais, étnicas, sociais, políticas e econômicas, na perspectiva de uma
educação integral.
Problematizar e ressignificar os espaços a fim de garantir experiências que desenvolvam
o protagonismo infantil, organizando e selecionando diversos tipos de materialidades que promovam o imaginário infantil e as aprendizagens, possibilita o estabelecimento de interações
a partir de uma escuta sensível e atenta em relação à aprendizagem e desenvolvimento dos
bebês e crianças. De modo que é necessário organizar e flexibilizar os tempos, ressignificando-se de acordo com as necessidades dos bebês e crianças.
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CURRÍCULO INTEGRADOR
O currículo deve ser compreendido
como conjunto de ações que, para além de
planos, objetivos, procedimentos e aspectos organizacionais, compreendam como se
configura o cotidiano, como são as práticas
educacionais de cada instituição, quais são
as crenças e os valores que habitam os lugares e como se dão as interações entre os
diferentes sujeitos da comunidade educativa
educandos/as, famílias/ responsáveis, educadores/as.
O currículo da prefeitura municipal de
São Paulo, foi organizado com base nos seguintes conceitos orientadores de educação
integral, equidade e educação inclusiva.
Ressaltando a premissa de que a educação infantil exerce uma tripla função na
sociedade, função social, função política e
função pedagógica, sendo de fundamental
importância recriar a escola de educação
infantil, superando compreensões assistenciais, compensatórias e antecipatórias, que
priorizam a guarda, a proteção e a moralização dos bebês e das crianças, assim como
limitar-se à compreensão de que a educação
infantil é um importante recurso para garantir
as aprendizagens necessárias para o sucesso da criança na escola.
Legitima as experiências vividas nas
UEs, por meio de um currículo verdadeiramente inclusivo, equitativo e integrador, que
contribui para a materialização de uma educação infantil de qualidade na qual os bebês
e as crianças possam viver plenamente suas
infâncias.

Ao interagir nas brincadeiras, explorações e investigações, os bebês e crianças
vivenciam experiências e aprendem as estratégias de convivência que foram constituídas
historicamente nas diferentes culturas, interagindo com os distintos saberes e os conhecimentos. As unidades de educação infantil
são lugares de encontro, espaços da esfera
pública onde as pessoas (bebês, crianças e
adultos) constroem suas histórias pessoais e
coletivas, um lugar para estar, viver, aprender,
(re) conhecer, (re) ver e (re) pensar o mundo e
a vida a partir das experiências estabelecidas:
Essa concepção não se confunde com
educação de tempo integral e pode ser
incorporada tanto pelas escolas de período regular de cinco horas, quanto pelas
de período ampliado de sete horas. Nesse caso, a extensão da jornada escolar
contribui – mas não é pré-requisito – para
que o desenvolvimento multidimensional
aconteça. A Educação Integral não se
define pelo tempo de permanência na
escola, mas pela qualidade da proposta
curricular, que supera a fragmentação e
o foco único em conteúdos abstratos. Ela
busca promover e articular conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que
preparem os estudantes para a realização
do seu projeto de vida e para contribuírem
com a construção de um mundo melhor
(CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa, 2019 p.22).

Dessa maneira o currículo deve ser
compreendido como conjunto de ações que,
para além de planos, objetivos, procedimentos e aspectos organizacionais, registros que
por vezes permanecem engavetados, 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.
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Compreender como se dão as interações entre os diferentes sujeitos da comunidade educativa educandos/as, famílias/ responsáveis, educadores/as, em total respeito
à diversidade, as distintas formas de construção e aprendizagem, colaboram de forma
significativa, contextualizada e real para uma
educação pública de qualidade para todos e
todas, na perspectiva social e inclusiva.
A Educação Integral como princípio
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. Nessa perspectiva, a Educação
Integral considera os bebês e as crianças na
centralidade dos processos educativos, pensar a educação integral é estar comprometido
com algumas variáveis, dentre elas a integralidade e inteireza dos sujeitos compreender os
sujeitos como seres humanos, seres integrais,
que se expressam em múltiplas linguagens.
A articulação de diferentes saberes, linguagens e conhecimentos: a articulação dos
saberes é outra característica de uma educação integral. Assegurar e propiciar práticas
pedagógicas integradoras, uma prática pedagógica integradora parte da escuta, da observação, da conversa numa atitude de respeito,
dignidade e acolhimento, práticas pedagógicas permeadas pelo cuidar e o educar, numa
perspectiva de uma educação ética, estética
e política.
O currículo integrador parte da lógica
e da realidade de que as práticas educativas precisam ser integradas. Desse modo, os
princípios das pedagogias participativas e o
trabalho pedagógico com projetos propiciam
um currículo vivo.

A ESCOLA COMO ESPAÇO SOCIAL
Na premissa de assegurar o direito à
educação implica a garantia das condições e
oportunidades necessárias para que bebês,
crianças, adolescentes, jovens e adultos tenham acesso a uma formação indispensável
para a sua realização pessoal, formação para
a vida produtiva e pleno exercício da cidadania.
A educação é um processo social, assim para um bebê ou uma criança, ingressar
numa escola de educação infantil significa
aprender a conviver na esfera pública, reunir-se com outras crianças e adultos, participar
de distintos universos materiais e simbólicos,
compartilhar diversidades e constituir perspectivas comuns a partir de pontos de vista
singulares.
Educar nas unidades de educação infantil é oferecer situações e constituir propostas que estejam vinculadas às necessidades
autênticas dos bebês e das crianças, às suas
perguntas, aos seus gestos, às suas experiências, realizando articulações e tecendo
configurações entre as culturas da vida e as
culturas da escola.
A educação infantil em seu cuidar e
educar como indissociáveis, assume o compromisso com a humanização dos bebês e
das crianças e não apenas com a instrução,
possibilitando recriar a escola superando
compreensões assistenciais, compensatórias
e antecipatórias.
Estar nesse espaço educativo possibilita aos bebês e às crianças criar uma voz própria, com autoria e protagonismo, identificando os seus sentimentos e desejos, construir
um estilo pessoal frente ao mundo, aprendendo a compreender as pessoas e a diversidade
de seus modos de ser e estar, fazer escolhas
desenvolvendo significados pessoais e significações sociais.
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O acolhimento dos bebês e das crianças é essencial na construção de sua identidade, é um compromisso, assim cabe aos
profissionais ter atenção aos espaços organizados para as vivências oferecidas, os tempos para as elaborações, as releituras e as
materialidades para as criações e os questionamentos que os bebês e as crianças evidenciam, sejam eles verbais ou gestuais.
É preciso sustentar a possibilidade de
que cada bebê e criança que esteja seja convidado a reinventar e transformar o mundo,
para tanto é necessário escutar as vozes dos
bebês e das crianças nos diferentes territórios, pois elas não são iguais:
Os termos “território” e “cultura” estão
muito imbricados e configuram significação de grande importância quando
se reflete sobre a educação de bebês e
crianças pequenas. Um território não é
um lugar com uma forma definitiva; ele
é um cenário constantemente renovado,
onde as atividades — desde as mais cotidianas até aquelas mais especializadas —
são criadas a partir da herança cultural do
povo que nele vive, em suas relações com
os processos globais. Durante muito tempo, a ideia de território foi definida pelo
seu recorte, natural ou político, e recebia o
nome de Nação (cultural) ou Estado (político). Porém, no presente momento, podemos observar a passagem do território
Nação-Estado para um território transnacional: no qual a interdependência global
cria uma nova realidade. Os territórios tornam-se cada vez mais globalizados, e as
configurações sociais são constantemente renovadas por fluxos que ultrapassam
fronteiras e se tornam presentes na vida
cotidiana (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa, 2019, p.23).

Possibilitar práticas pedagógicas que
deem sentido ao território como espaço de
pertencimento, potencializa e fomenta as/os
educadoras/es sob a ótica de que precisam
conhecer a comunidade na qual a unidade
escolar se situa,

A escola é um lugar onde se aprende a
conduzir a existência, tendo em vista o
interesse comum, e não apenas os desejos e interesses individuais. Na Educação
Infantil, os espaços possibilitam o exercício da ação coletiva e da autonomia dos
bebês e das crianças nas suas investigações, isto é, na sua descoberta de si e
dos outros e no conhecimento do mundo.
Estar nesse espaço educativo possibilita
aos bebês e às crianças criar uma voz
própria, com autoria e protagonismo. É
um tempo para identificar os seus sentimentos e desejos, construir um estilo
pessoal frente ao mundo, aprender a
compreender as pessoas e a diversidade
de seus modos de ser e estar, fazer escolhas desenvolvendo significados pessoais
e significações sociais (CURRÍCULO DA
CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.22).

Respeitando a diversidade, tendo a mesma como princípio atuante de uma educação
pública de qualidade, é necessário promover
festas com significados para e com os bebês
e as crianças, sem natureza religiosa ou comercial, respeitar os territórios onde os bebês
e as crianças vivem, conhecer a localidade
onde a escola se situa, ter maior relação com
as famílias/responsáveis para criar vínculos,
As(os) educadoras(es) precisam conhecer a comunidade na qual a UE se situa.
Participar de vivências e experiências que
deem valor aos elementos extraídos dos
territórios confere aos bebês e às crianças um olhar de compreensão sobre as
suas vidas e cria cumplicidade e inclusão
social. As escolas públicas, especialmente aquelas situadas em territórios de vulnerabilidade e pobreza, têm um compromisso muito grande com os bebês e as
crianças de valorizar seus territórios do
entorno, sua família/responsáveis e suas
vidas constantemente desqualificadas
pela mídia, pela política, pela sociedade
(CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.29).
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O espaço local, a comunidade, o bairro
são elementos iniciais de vínculo dos seres
humanos ou das comunidades com a sociedade maior é nela que acontece ou não a
possibilidade da mobilidade, construção e
criação individual e coletiva e momentos ricos de interação.

IGUALDADE E EQUIDADE
Devemos nos atentar a uma prática pedagógica de qualidade, garantindo a igualdade na diversidade e respeitando o direito
de aprendizagem na individualidade, conceito
este de equidade,
Um sistema de educação e formação é
equitativo quando seus resultados são
independentes das condições socioeconômicas e de outros fatores que levam
a desvantagens educativas, e quando a
sua frequência responde a necessidades individuais de aprendizagem. Dentro
desse contexto, o conceito de equidade,
voltado para políticas públicas de educação, tem sido de fundamental importância no sistema de avaliação comparativa
internacional de países participantes da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Cada
país participante tem uma coordenação
nacional. No Brasil, a responsabilidade
desse sistema está a cargo do Instituto de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil,
2019 p.31).

O conceito de inclusão, apesar de estar
profundamente vinculado às deficiências das
crianças, ampliou-se nos debates e nas políticas educacionais. A concepção de diversidade e singularidade das pessoas mostra que
cada bebê e cada criança devem ser vistos
como uma pessoa diferente das demais, com
interesses e necessidades próprias e que precisa de uma intervenção pedagógica construída a partir das suas características e de seu
grupo de colegas (CURRÍCULO DA CIDADE).

Educar as crianças numa perspectiva
compreensiva sobre sexualidade e gênero é
construir questionamentos sobre situações
do dia a dia e tomar decisões apoiadas em
informações, discussões e posicionamentos.
É papel das/os educadoras/es discutir as relações de gênero na unidade escolar, buscando desconstruir imagens estereotipadas
sobre o papel de cada um na sociedade, demonstrar que existem diferenças biológicas
entre os sexos, valorizando-as e mostrando
que a diferença não deve gerar desigualdade
(CURRÍCULO DA CIDADE).
A discussão sobre atitudes racistas, xenófobas, machistas, misóginas, homofóbicas
entre outras formas de preconceito e desrespeito ao outro é parte importante do currículo
da educação infantil e deve ser considerada
no planejamento das atividades, rodas de
conversa, organização dos espaços e materiais, reuniões de responsáveis, formação
continuada das/os educadoras/es etc. (CURRÍCULO DA CIDADE).

AS INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS
COMO PRINCÍPIOS PARA A AÇÃO
PEDAGÓGICA
As interações e as brincadeiras devem
compor o currículo e possibilitar a realização
de projetos pedagógicos que envolvam as diversas linguagens presentes nas experiências,
sem separá-las, pois não é de modo fragmentado que os bebês e as crianças aprendem,
mas enquanto vivenciam uma situação de forma integral (CURRÍCULO DA CIDADE).
Um espaço organizado para as crianças, pensado a partir das suas experiências
e preferências (considerando a segurança de
bebês e crianças) é fundamental para que
elas possam ter autonomia. Sentir-se livre e
independente para poder escolher é essencial na construção da autonomia das crianças
(CURRÍCULO DA CIDADE).
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São tarefas fundamentais das/os professoras/es, muitas vezes previstas no Projeto
Político Pedagógico (PPP), sendo também tarefa conjunta de toda a comunidade educativa. A atitude primeira das/os professoras/es,
além dos demais profissionais que atuam na
unidade escolar, deve ser a escuta, escutar
os bebês e as crianças quando os observar,
quando registrar, quando buscar entender as
suas particularidades, conversando com eles
e com suas famílias/responsáveis (CURRÍCULO DA CIDADE).
Escutar os pequenos quando considerar as suas iniciativas, quando os acolher e
respeitar os seus sentimentos (os bebês e as
crianças que chegam tristes, os que chegam
chorando e os que chegam alegres, curiosos,
os mais calados e os "perguntadores"), (CURRÍCULO DA CIDADE).
Também “dar colo” para quem precisa
e espaço para crescer para quem chega sem
nenhuma aparente demanda. A escuta também se concretiza quando chamamos bebês
e crianças a participar de seus cuidados e da
vida diária na unidade escolar. A escuta acontece sempre que as/os professoras/es fazem
boas perguntas para os bebês e as crianças
e esperam alguma manifestação deles (CURRÍCULO DA CIDADE).
As experiências vividas nos espaços
de educação infantil devem possibilitar aos
bebês e às crianças a interação e reflexão
sobre o mundo que os cerca, sobre os elementos da natureza, sobre as relações com
outras crianças e adultos, para que possam
criar e testar suas hipóteses, construindo,
assim, suas aprendizagens. As experiências,
vivências, saberes e interesses infantis são
pontos de partida para novos conhecimentos.
A oferta de materiais e a organização dos
espaços traduzem a intencionalidade docente, enquanto o estímulo ao planejamento e à
autonomia favorecem o protagonismo infantil
(CURRÍCULO DA CIDADE).

AS PRÁTICAS DOCENTES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As ações docentes de observar, propor,
conversar, pesquisar, surpreender-se, reconfigurar, ressignificar, comunicar estão presentes
não definindo um caminho predeterminado,
mas acompanhando e dando suporte a partir das iniciativas individuais e coletivas dos
bebês e crianças (CURRÍCULO DA CIDADE).
Uma proposta de intervenção pedagógica adequada para as crianças de zero a
seis anos caracteriza-se por uma atitude que
exige da/o professora/o reflexões e ações em
várias direções.Considerar que sua ação docente não acontece apenas na sala com seu
grupo, mas nas discussões pedagógicas de
toda a escola. Saber que esta é uma docência compartilhada com vários profissionais e,
portanto, as ações exigem trabalho em equipe (CURRÍCULO DA CIDADE).
Conhecer profundamente os bebês e as
crianças com os quais convive: seus territórios, suas famílias/responsáveis, suas singularidades, preferências, ter a capacidade de
relacionar a prática, a realidade vivida com os
conhecimentos sobre a infância (CURRÍCULO
DA CIDADE).
A intencionalidade pedagógica da/o
professora/or de educação infantil se constrói no diálogo com bebês e crianças, nas
propostas que podem ser apresentadas a
eles. Situações que provocam aprendizagens
e que estão presentes no dia a dia da escola,
modos de organização da vida na educação
infantil, modos de organização do grupo, cenários de investigações e brincadeiras, projetos, oficinas ou ateliês. A estruturação do dia
dos bebês e das crianças vale-se de cinco
variáveis que organizam o processo educativo, os espaços, os tempos, as interações, as
materialidades e as narrativas (nas múltiplas
linguagens), (CURRÍCULO DA CIDADE).
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DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA
A ideia e a prática da documentação
pedagógica têm uma longa história, que envolve um processo reflexivo e democrático de
registro da prática pedagógica. A documentação nos diz algo sobre como construímos
a imagem de criança, assim como de nós
mesmas como professoras/es (BARBOSA,
2010).
A documentação pedagógica se expande em três funções, a primeira é a função política de criar um diálogo entre a escola, as(os)
professoras(es), as famílias/responsáveis e a
comunidade, a segunda função diz respeito ao modo como a documentação apoia e
sistematiza o acompanhamento da vida das
crianças na escola (suas produções, imagens
de suas ações, interações sociais e investigações científicas), criando memórias da vida
individual e coletiva do grupo, a terceira é
a função de constituir material pedagógico
para a reflexão sobre o processo educativo
(BARBOSA, 2010).

O desafio que se coloca é o de superar
e reconstruir essa relação de integração entre
a educação infantil e o ensino fundamental.
Os relatórios individuais de aprendizagem das
crianças da educação infantil, elaborados pelas/os professoras/es de educação infantil,
chegam às mãos das/os professoras/es do
primeiro ano, pois isso já consta em calendário na prática das escolas de ensino fundamental (BARBOSA, 2006).
Conhecer a vida das crianças na anterioridade da escola de ensino fundamental possibilita à/ao professora/or conhecer a
singularidade da vida de cada criança e sua
trajetória, e subsidia o seu planejamento para
encontrar seu novo grupo, compreendendo
cada criança (BARBOSA, 2006).

É preciso dizer que a documentação pedagógica inexiste sem o registro e as intervenções permanentes, com devolutivas escritas
da coordenação pedagógica e debatendo
com outros profissionais da unidade escolar.
As escolas precisam se organizar como espaços acolhedores para as crianças e procurar
materializar os direitos da infância. Para isso,
é interessante que os espaços sejam pensados para as crianças e permanentemente
reconstruídos a partir dos interesses delas
(BARBOSA, 2010).
Nas salas, no chão, as mesas e as paredes devem ser propícios aos trabalhos coletivos e aos registros das histórias vividas
pelos grupos, deixando as marcas das crianças. Esses espaços precisam ser instigantes
ao brincar, ao investigar, ao aprender (BARBOSA, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O currículo da educação infantil deve ser compreendido como um conjunto de práticas
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a
promover o desenvolvimento integral de crianças de zero a seis anos de idade.
Os anseios democráticos da sociedade brasileira remetem à assunção de uma ideologia
educacional democrática, ou seja, de uma gramática pedagógica alinhada, antes de tudo,
aos princípios da democracia. Esse modo de pensar e fazer a educação de bebês e crianças
se revela em uma gramática pedagógica do currículo que corresponde a um pensar e fazer
a educação que não se encerra no campo dos preceitos filosóficos e teóricos, mas sua concretização e sua evolução são garantidas pelas práticas.
Nessa perspectiva, pode-se arriscar uma definição ampliada do termo gestão. A gestão
não se confunde com a ideia de mero gerenciamento de condições pessoais ou materiais,
nem tampouco se reduz a especificações estatutariamente estabelecidas a cargos e funções,
que são legitimadas em forma de atribuições legais de um dado exercício profissional. Compreende-se a possibilidade de acolher um significado alargado ao termo, em que todos estão
implicados com a prática educativa como prática social.
A construção coletiva, participativa e genuinamente democrática do Projeto Político Pedagógico (PPP) como expressão das intenções e como vivência de propostas pedagógicas
que traduzam a marca identitária de cada unidade escolar é de suma importância para a
concretização da tão sonhada gestão democrática.
A reunião com família/responsável assume caráter formativo quando abre a possibilidade
para uma boa conversa. Assumir a gestão democrática do processo pedagógico implica assumir que tanto bebês e crianças como famílias/responsáveis podem e devem fazer escolhas
e são co autoras do planejamento da escola.
O trabalho com as assembleias e com o conselho mirim possibilita às crianças viverem
a vida democrática aqui e agora, rompendo com a ideia de uma cidadania futura, que se dá
a posteriori e é, portanto, alheia e externa à vida na infância.
As situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes
anunciadas nos campos de experiências da BNCC, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e
movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações se referem a questões fundamentais da vida
de um bebê e de uma criança.
As relações com os demais (corpos em movimento, linguagens, imaginação, investigações) já estão presentes na vida das crianças, e o papel da escola é ampliar o repertório
para que elas possam viver a vida com maior intensidade. A ideia de campo é exatamente
a ruptura com as disciplinas e as áreas de conhecimentos, podendo ser compreendidas de
modo contextualizado e interdisciplinar, por meio de ações curriculares que considerem todos
os campos.
O documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017, apresenta e define questões acerca do desenvolvimento global dos/as educandos/as, enfatizando
a necessidade do rompimento com as percepções reducionistas dos processos educativos
,que priorizam as dimensões cognitivas ou afetivas em detrimento dos demais saberes que
emergem dos tempos, espaços e comunidades nos quais os educandos/as estão inseridos.
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Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), independentemente do tempo de permanência do
estudante na escola, o fator primordial a ser considerado é a intencionalidade dos processos
e práticas educativas fundamentadas por uma concepção de Educação Integral. Dessa forma
é necessário articular o planejamento, contemplando e assegurando, ações e práticas pedagógicas, respeitando o lugar, a voz e a fala de todos/as, potencializando o diálogo com outras
instituições e parcerias na busca do pertencimento social, individual e coletivo. Construindo e
afirmando a noção de pertencimento, de que o público é de todos/as e para todos/as.
Repensar as concepções e práticas para promover festas com significados para e com
os bebês e as crianças, sem natureza religiosa ou comercial, respeitar os territórios onde os
bebês e as crianças vivem, conhecer a localidade onde a escola se situa, ter maior relação
com as famílias/responsáveis para criar vínculos pode ser o início de uma educação que escuta bebês e crianças em sua integralidade e condições sociais, respeita-os e os trata com
justiça e equidade.
Na existência de múltiplas infâncias, múltiplas linguagens e das várias formas de ser
criança consolida um trabalho em que todos possam ter experiências de aprendizagem de
acordo com suas potencialidades, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades e na equidade. Possibilitando assim, novas formas de impulsionar, por meio da aprendizagem, o desenvolvimento de todos os bebês e crianças presentes no espaço da educação
infantil, sem distinção.
É necessário compreender os sujeitos como seres humanos, seres integrais, desde o
seu o nascimento, o que de fato significa romper com concepções que não valorizam a complexidade desses sujeitos, as quais constituem em suas relações sociais diferentes dimensões
corpóreas e de linguagens, ou seja, que se expressam em múltiplas linguagens. Dessa forma
a inteireza que bebês e crianças possuem é tensionada nas experiências de vida que fazem
as separações do corpo e da mente, do brincar e do aprender.
Sendo assim é emergente e necessário assegurar uma educação que valorize a multidimensionalidade humana e contribua para manter a integralidade dos sujeitos, valorizando
sentimentos, pensamentos, palavras, ações em suas relações e conexões entre esses sujeitos
e o meio.
A característica fundamental de uma educação integral é a articulação dos saberes, é
preciso comprometer- -se com uma formação humana completa que envolvam as vivências
das diferentes práticas sociais, como conversar, brincar, cantar, desenhar, investigar, pesquisar
e outras que configuram o que é ser humano com todas as linguagens culturais possíveis,
configurando as múltiplas linguagens.
Um trabalho realizado através de um currículo que integre os bebês e as crianças em
uma unidade educacional, comprometida pela integralidade exige estudo e compreensão da
vida das crianças, das suas condições de existência, dos territórios que habitam e dos desafios para oferecer uma infância plena na escola.
Desse modo as práticas educativas ao estarem integradas com os princípios das pedagogias participativas e o trabalho pedagógico com projetos, propiciam um
currículo vivo, que se estabelece a partir de linhas definidas por concepção
de infância, aprendizagem e conhecimentos e se consolida no dia a dia
educacional, nas relações de afeto e de aprendizagem.
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O ENSINO DE ARTE COMO RESGATE CULTURAL
RESUMO: A cultura de uma população representa a caracterização de suas crenças e tradições,
bem como os valores passados entre as gerações. Uma das formas de resgatar e preservar
a cultura de uma comunidade é por meio da arte produzida e apreciada, evidenciada a partir
da conscientização de sua existência e relevância, possibilitada pelo ensino desde a Educação
Básica. Diante desta realidade, este trabalho buscou analisar o ensino de arte nas escolas quanto
à resistência de ensinar a arte atual e como criar metodologias que valorizem e desmistifiquem este
ensino. Uma reflexão sobre a arte e educação, seguida pela abordagem dos valores da história
do ensino de arte dão margem ao entendimento sobre as dificuldades encontradas para o ensino
de arte na atualidade. O objetivo do estudo é entender a arte contemporânea com significado à
aprendizagem do aluno para uma formação crítica, participativa e transformadora na sociedade.
A análise da Proposta Curricular de Arte auxilia no levantamento sobre a importância de ensinar a
arte contemporânea atualmente por meio de conceitos, conteúdos e métodos que proporcionem
ao aluno a criação e produção artística dentro das salas, bem como a interpretação de obras
a fim de entender o olhar do autor. A finalização do trabalho acontece com a apresentação de
metodologias para trabalhar nos anos finais do ensino fundamental, buscando a aproximação
e elaboração de sugestões para o professor trabalhar a arte contemporânea nas aulas de arte,
criando estratégias para uma aprendizagem eficaz dos alunos.

Palavras-chave: Arte; Cultura; Arte-Educação; Metodologias.
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INTRODUÇÃO

O

ensino de arte permite ao homem um olhar mais sensível da sociedade e do
mundo ao redor, dando margem a novas criações de acordo com as experiências vividas diariamente e com a leitura de imagens visualizadas no cotidiano.
É a arte que representa os traços espirituais, emocionais e intelectuais que caracterizam os
valores, crenças, cultura e modo de vida de uma sociedade (SAVIANI, 2009).
A representação da arte em manifestações artísticas permite que haja significação na
interpretação da cultura das populações com o passar dos anos, permitindo que o conhecimento seja alcançado com a observação das artes, poesias, imagens, gestos, movimentos
corporais, entre outros aspectos. Estas situações em conjunto podem descrever a cultura
humana, mas sem um estudo sobre a arte, são apenas informações desvinculadas da realidade (BARBOSA, 2010).
Diante desta realidade, o estudo objetivou identificar a arte com uma possibilidade de
resgate cultural, quando trabalhada desde a Educação Básica. Dentre os objetivos específicos, destacam-se: analisar as características da arte na educação; evidenciar o estudo da
cultura a partir das diretrizes curriculares; identificar na Proposta Triangular a manifestação
dos significados da arte à aprendizagem do aluno para uma formação crítica, participativa e
transformadora na sociedade.
A relevância da temática justifica-se no interesse pelo ensino da arte como resgate
cultural nas escolas deve-se ao fato do tema ainda sofrer resistências nos processos de ensino-aprendizagem, visto que a arte contemporânea é amplamente variada em movimentos,
estilos e técnicas, possibilitando o acesso às diferentes linguagens artísticas, além do desenvolvimento do olhar estético sensível e reflexivo.
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, por
meio de uma abordagem qualitativa, buscando a contemplação de valores úteis para a significação na educação em arte. O questionamento que direcionou a pesquisa foi: “Como o
ensino da arte contribuiu para o resgate cultural, influenciando na formação crítica e sensível
do aluno na Educação Básica?”
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A ARTE E A EDUCAÇÃO
A comunicação entre todas as áreas
que compõem a educação é de fundamental importância para a ampliação dos conhecimentos e pontos de vista acerca do que
deve e precisa ser estudado pelos alunos.
Os limites que existem entre as áreas exatas
e humanas, por exemplo, propiciam uma mistura que permite aos professores trabalharem
em cima das experiências vividas em outras
aulas, enriquecendo os saberes daqueles que
o buscam (AGAMBEN, 2009).
Com relação ao ensino de Arte, uma característica relevante é o fato da ligação com
o homem com o passar dos anos, capacitando-o a sensibilidade de enxergar o mundo
e a cultura a seu redor de maneira crítica e
criativa (SAVIANI, 2009).
Desde a pré-história, a Arte tem feito
parte das ações humanas com atividades
que expressavam a rotina dos homens e permitiam uma ligação com o mundo, ou seja,
por meio de desenhos e rabiscos, os homens
deixaram “marcados” na história as maneiras
como caçavam e sobreviviam em tempos antigos (BOSCO, 2011).
Os objetos artísticos relatam, mais do
que a cultura vivida pelos homens com o passar dos anos, a maneira de pensar e agir,
de comunicar-se e fazer parte da sociedade,
além de demonstrar o conhecimento sobre a
ciência artística com os traços estéticos que
representam cada momento histórico e potencializam sua existência (AGAMBEN, 2009).
Sendo assim, a Arte é originária do pensamento e conhecimento do homem que, de
acordo com suas necessidades de expressão,
dá significado ao objeto de arte por meio dos
meios disponíveis, validando a sua presença
no mundo. Guyau (2009) afirma que a finalidade da arte é produzir a emoção estética
do homem e expressar suas ações sociais,
ampliando as necessidades do estudo da arte
para a relação do indivíduo com os grupos,
ou seja, o diálogo com outros homens per-

mite que o indivíduo expresse sua existência
não resumida a sua atuação ou visão de um
objeto, mas considerando as ligações que
aquele objeto faz com os demais grupos existentes na sociedade, compondo uma cultura
não isolada, mas fiel à coletividade, permitido
transformações exigidas por todos os cidadãos e multiplicando as intenções de marcar
a história humana.
Esta comunicação movimenta a arte e
proporciona inovações e novas maneiras de
expressão do ser. Ao relacionar a arte às formas de comunicação e expressão humana
destaca-se a importância do ensino da arte
nas escolas de maneira a entender a atuação
do homem nas diferentes épocas e contextos
sociais, traduzindo a visão do mundo e as
interpretações de sua linguagem.
A arte merece um estudo focalizado e
particular assim como todas as disciplinas
que compõem o currículo na educação básica, com suas finalidades, conceitos, habilidades e competências específicas de modo
que as realizações humanas possam buscar
suas próprias construções artísticas (AGAMBEN, 2009).
Quando o aluno inicia sua vida acadêmica, o olhar artístico começa a fazer sentido se
trabalho em todas suas formas (artes visuais,
dança, teatro, música), estendendo ao ensino
fundamental as percepções e leituras sobre o
mundo, uma vez que o aluno é levado a ampliar seus conhecimentos e criticar as obras
já existentes, possibilitando-o a construção de
suas próprias obras, apesar de sofrer divergências de opiniões quanto à importância do
estudo de arte na educação básica, limitando
o desenvolvimento de algumas habilidades
com os alunos (OSINSKI, 2002).
Segundo Archer (2001) os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Arte apontam a função do ensino de arte tão importante quanto
o estudo de matemática e língua portuguesa para a construção do conhecimento dos
alunos no processo de ensino-aprendizagem,
pois a educação promove um desenvolvimen30 - Abril/2021 - Educar FCE
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to intelectual, moral e físico do ser humano,
generalizando à integração individual e social,
buscando um aperfeiçoamento de todas as
faculdades humanas, inclusive da capacidade
de sensibilizar, criticar a criar, conquistadas
nas aulas de arte.
As faculdades humanas citadas pelo
autor não serão totalmente desenvolvidas se
o ensino de arte estiver sendo rejeitado na
formação dos alunos de modo que a compreensão do mundo em que vivem não contribua
à sua formação. Dentro de uma proposta educacional cujo ensino de arte esteja voltado à
educação estética, as faculdades humanas
estariam direcionadas a análise, comparação,
historicidade e criticidade das coisas capazes
de percepção (FERRAZ E FUSARI, 2010).
Ainda cabem às semelhanças à educação intelectual quanto ao interesse cognitivo
de desenvolver a capacidade de observação
dos alunos, além de possibilitar a construção
da subjetividade que ultrapassa a transmissão de conteúdos em sala de aula e requer
do docente novas estratégias e recursos que
propiciem ao ensino da arte a preocupação
de formar cidadãos capazes de escrever sua
própria história (AGAMBEN, 2009).
“A Arte é instrumento renovador, transformador e inquietante e sua inclusão na esfera educacional renderá benefícios de ordem
formativa e expressiva [...] recolocar a função
da arte na educação é imperativo” (FAVARETO, 2010, p.225). A educação atual, moderna, contextualizada e interdisciplinar não
comporta mais um estudo de arte limitado a
desenhos livres, desconexos e sem interação
com a realidade do aluno.
As experiências de cada aluno devem
ser traduzidas nas aulas de arte e, no ensino
fundamental, os espaços de interação e conhecimento precisam estar voltados ao ensino
da arte contemporânea de modo a possibilitar
ao aluno a interação com sua cultura atual por
meio dos traços e obras de outros autores,
capacitando-o às leituras de obras artísticas
de modo que ele possa realizar sua própria

leitura e expressão daquilo que sente, pensa e
enxerga sobre sua realidade (GUYAU, 2009).
O ensino da arte acompanha as mudanças e transformações da arte e da educação
a partir da possibilidade de reflexão sobre as
matrizes curriculares que valorizam a relação
do homem com o presente, sem esquecer
a história e a construção das artes com o
passar dos anos. O ensino contemporâneo
permite à arte a conservação e preservação
daquilo já realizado ao mesmo tempo em que
dá margem para mudanças e substituições,
relacionando a estética necessária para a sensibilidade artística e as práticas educacionais
(FAVARETTO, 2010).

A ARTE E A CULTURA NAS
CONCEPÇÕES CURRICULARES
Este capítulo faz abordagens acerca do
artigo da Lei das Diretrizes e Bases (LDB – Lei
n°9.394/96), relacionando o ensino de arte à
compreensão das possíveis leituras que refletem nas práticas educacionais do ensino de
arte. Assim, faz-se necessária uma interpretação da lei, tal como uma contextualização
acerca das ilegalidades que embasam a arte
como concepção cultural dentro das escolas,
especialmente na Educação Básica (AGAMBEN, 2009).
De acordo com Carneiro (2007), a Lei
das Diretrizes e Bases destaca o ensino da
arte como fundamental para a manifestação e
desenvolvimento cultural dos sujeitos, identificando as concepções e sentidos expostos, levando em consideração a intenção da formação de sujeitos capacitados à interpretação
crítica e compreensiva da realidade, determinando a necessidade de questionamento
da própria sociedade quanto à orientação de
mudanças profundas na realidade educacional brasileira.
Na verdade, os questionamentos ocorrem devido à resistência em relação às mudanças essenciais, ou seja, a necessidade
de reorganização de um sistema educacional,
que contemple funções acima da formação
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em diferentes áreas de conhecimentos, considerando a importância de uma formação
crítica, participativa e transformadora (FAVARETTO, 2010).
Sendo assim, os valores da prática educacional, para serem implantados nas escolas, precisam seguir concepções de substituição de uma realidade de Educação Básica,
assumindo as propriedades de um processo
que desenvolva novos olhares acerca do direcionamento das práticas e estratégias escolares, pedagógicas e didáticas (CARNEIRO,
2007).
A LDB n° 9.394/96 apresenta um conceito acerca da educação que considera a
construção da cidadania de uma maneira
ampla, direcionando para melhorias que proporcionem uma eficácia social. Considerando
a educação como um direito humano fundamental, devido à possibilidade de desenvolvimento intelectual e social dos sujeitos, proporcionando uma aprendizagem por meio
das competências e habilidades apropriadas,
estabelece-se a possibilidade de alcançar resultados positivos ou relevantes, diante dos
padrões considerados como razoáveis para
a realidade educacional (TOZZI, 2004).
Analisando os artigos da LDB, já em
sua primeira abordagem encontram-se as diretrizes e bases da educação nacional, além
de apontamentos acerca dos conceitos e pareceres que determinam a educação como
um processo formativo, capacitando os sujeitos ao desenvolvimento familiar, pessoal e
profissional, além de apontar a importância
da educação para a convivência humana,
considerando o respeito às diversidades. As
manifestações culturais surgem como um propósito de organização para a vida social e
civil, que envolve todos os cidadãos (AGAMBEN, 2009).
Segundo Carneiro (2007, p.32): “Por
manifestações culturais entende-se, na Lei, o
mundo que o homem cria por meio de sua
intervenção sobre a natureza, ou seja, através
do seu trabalho”.

Seguindo para a interpretação dos artigos 2° e 3°, a lei prevê o desenvolvimento
dos alunos de maneira ampla e plena, respeitando as individualidades de cada sujeito,
além de favorecer as manifestações de interesses, sentimentos, preocupações, observando os diferentes tempos e habilidades dos
alunos. Os artigos mencionados determinam
as finalidades da educação como um princípio libertador, que permite aprendizagem,
pesquisa, tolerância e aceitação dos direitos
dos outros, além de condicionar o sujeito a
cumprir com seus deveres de cidadão (SAVIANI, 2009).
Analisando a LDB mais adiante, em seu
artigo 22, encontra-se a finalidade da educação, direcionada ao ensino básico, determinado que a formação dos sujeitos é indispensável para a conscientização e cumprimento
dos deveres como cidadão, além de garantir
que a sociedade seja contemplada com a
postura ativa de toda a população (BRASIL,
1996).
Para Osinski (2002), a formação comum precisa ser uma prática interpretada
como um processo integral, que relaciona os
conhecimentos e potencializa as capacidades de cada aluno, permitindo a ambientação, além de situar os sujeitos conforme as
ações sociais, de âmbito individual e coletivo.
A Educação Básica trata-se, portanto, de um
processo de construção das relações que
permitem a instrumentação e a sedimentação
das condições de ensino e aprendizagem.
No artigo 26, existe a concretização da
formação por meio de uma base comum de
ensino, estabelecendo as propriedades fundamentais do currículo nos anos iniciais, determinando uma base nacional comum.
Além disso, o artigo 26 manifesta a
importância do estudo da língua portuguesa
e da matemática como processo que fundamentam o conhecimento acerca do meio
físico e natural, relacionando as realidades
sociais e políticas dos alunos aos conceitos
estudados em sala de aula, destacando a arte
30 - Abril/2021 - Educar FCE
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e a educação física como complementos da
formação humana em aspectos cognitivos,
imaginativos, racionais, dedutivos, motores e
perceptivos (TOZZI, 2004).
Diante desta realidade, a valorização da
cultura, respeitando as características regionais e locais, pode ser interpretada por meio
do ensino de arte, devido às correspondências da disciplina com a formação comum,
considerando a prática que oportuniza a
conquista do conhecimento, relacionando as
capacidades de cada aluno às aptidões trabalhadas durante as aulas de arte.
No parágrafo 2 da Lei das Diretrizes e
Bases, o ensino de arte é mencionado como
componente curricular obrigatório, dentro de
toda a Educação Básica, com a finalidade de
motivar e promover o desenvolvimento cultural discente. Em seguida, no parágrafo 4, a lei
assegura a importância do ensino da história
dos povos e comunidades brasileiras, considerando as diferentes culturas, em relação à
formação étnica, ressaltando o entendimento
da cultura afro-brasileira como essencial para
reconhecer as origens dos povos, tratando os
assuntos, especialmente, nas aulas de arte e
história do Brasil (BRASIL, 1996).
A cultura brasileira, estudada em todos
os âmbitos curriculares, objetiva o desenvolvimento das discussões e dimensões da realidade social, tornando a cultura algo visível e acessível às pessoas, a partir de uma
educação de qualidade, com aprendizagem
significativa, que permite uma interação entre
a construção de uma nação democrática com
os direitos assegurados pela valorização da
identidade humana (OSINSKI, 2002).
No espaço escolar, as discussões acerca das diferentes culturas caracterizam uma
urgência, considerando como ponto de partida a formação inicial do professor, fundamentando o conhecimento direcionado à estética
e sensibilização das linguagens artísticas,
assim como a valorização dos princípios de
inclusão de diversidades, encontradas cotidianamente nas escolas. Além disso, o proces-

so de ensino-aprendizagem precisa compor a
permanência de abordagens que determinem
a interdisciplinaridade (FERREIRA, 2008).
Carneiro (2007) afirma que o aluno
quando situado em sua cultura, consegue
desenvolver a cidadania, diante das aprendizagens conquistadas por meio do ensino de
arte, com um currículo acessível e coerente
às realidades vividas pelo discente, determinando assim, a importância de tratamento da
arte como componente obrigatório ao ensino
básico.
Sendo assim, a existência da disciplina
não caracteriza sua necessidade, mas as determinações que asseguram a legalidade da
arte, propondo a prática em sala de aula a fim
de compreensão dos conceitos culturais, por
meio da troca de experiências entre professores e alunos, evitando a consolidação de uma
cultura superior (AGAMBEN, 2009).
Seguindo com as análises à Lei das
Diretrizes e Bases, o artigo 32 apresenta os
objetivos relacionados ao desenvolvimento
da aprendizagem, assim como a capacidade de interpretação. A leitura também surge
como ensino essencial à formação humana,
permitindo a interpretação das diferentes linguagens do ensino, seja na escrita ou cálculo,
seja no entendimento do meio natural e social
(CARNEIRO, 2007).
A LDB assegura, no artigo 9°, inciso IV,
a responsabilidade da União, dos Estados e
Municípios, assim como do Distrito Federal
de estabelecer as competências e diretrizes
que direcionam a Educação Básica em todos os contextos, norteando os currículos e
conteúdos mínimos a serem trabalhados para
o desenvolvimento integral dos sujeitos (ARCHER, 2001).
Vale a realização de uma ressalva acerca da importância dos Parâmetros Curriculares Nacionais, trata-se de um material de referência para a prática educativa, relacionando
a importância da reflexão das disciplinas, em
relação aos pontos comuns da aprendiza30 - Abril/2021 - Educar FCE
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gem na Educação Básica, apesar de levar
em consideração as individualidades de cada
disciplina, assim como as diferenças regionais da educação, respeitando a pluralidade
cultural. O documento está dividido conforme
os segmentos, separando as disciplinas do
Ensino Fundamental e Ensino Médio (SAVIANI, 2009).
Em seus artigos 35 e 36, a Lei das Diretrizes e Bases aborda as particularidades
do Ensino Médio, prevendo o aprimoramento
da educação para este nível do ensino, de
acordo com os desenvolvimentos já alcançados pelos alunos até este momento. Assim,
a formação ética, cultural e científica do ensino de arte é mencionada, determinando a
necessidade de transformação histórica dos
conhecimentos contemporâneos, incluindo as
formas de linguagens sociais e culturais (ARCHER, 2001).
Estas afirmações legais, estabelecidas
na LDB, apontam o ensino de arte como uma
disciplina fundamental, que contempla as diferentes questões pedagógicas, visando o
êxito na qualidade educacional, diante de um
currículo que trabalha o aprimoramento e a
reciclagem dos conhecimentos, considerando
a leitura das linguagens artísticas como direcionamento às manifestações culturais, agregando um processo cultural no desenvolvimento humano de forma exteriorizada. Assim,
a pintura, os textos literários, a manifestação
teatral, a dança, a construção de esculturas
e as demais maneiras de trabalhar a arte proporcionam o processo de transformação da
sociedade (TOZZI, 2004).
Com relação às diretrizes da LDB que
embasam a aprendizagem no Ensino Médio,
considerando os princípios norteadores que
valorizam o desenvolvimento do conhecimento estético, sensível e de igualdade, refere-se
ao alcance do acesso às realidades sociais
e culturais humanas, organizadas de modo
que a escola tenha autonomia para a construção curricular, estabelecendo a necessidade
de interpretação da história e da cultura dos

povos, com o passar dos anos (CARNEIRO,
2007).
A organização curricular aponta a interdisciplinaridade e a contextualização como
formas de trabalho que permitem ao aluno o
desenvolvimento pleno de todas as capacidades humanas, por meio de propostas pedagógicas sintonizadas com a realidade dos
estudantes.
Sendo assim, a elaboração deste capítulo direciona para o entendimento de que
as diretrizes asseguram os objetivos específicos, considerando as ações fundamentais
para que as determinações legais referentes à
educação sejam cumpridas. Os documentos
direcionam o processo de ensino-aprendizagem à importância de trabalhar a cultura e
o desenvolvimento das capacidades críticas,
assim como a democracia educacional, proposta para os alunos (AGAMBEN, 2009).
Portanto, a LDB prevê para a Educação
Básica, a essencialidade do ensino de arte, a
fim de estabelecer o desenvolvimento cultural
discente, por meio da busca docente pelos
conceitos culturais e artísticos, que compreendem a legalidade das práticas educativas.

O ENSINO DE ARTE E A PROPOSTA
TRIANGULAR
Após os movimentos de arte-educadores na década de 1980, que se preocupavam
com os caminhos percorridos pela arte e a
educação, além da proporção que estavam
adquirindo, discutindo práticas e teorias educacionais, o surgimento da Lei das Diretrizes
de Bases, em 1994, caracterizou a arte como
componente curricular obrigatório, reconhecendo a legitimidade e os objetivos da disciplina através da criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, proporcionando status às
especificidades da arte e à necessidade do
ensino para a Educação Básica (FERREIRA,
2008).
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A Proposta Triangular, também conhecida por Metodologia Triangular, foi elaborada
com a intenção de envolver três vertentes para
adaptação da realidade do ensino de arte, realizada por Ana Mae Barbosa: o fazer artístico, a
contextualização a partir da história e a leitura
de imagens. Essa preocupação com a contextualização histórica aproxima o fazer artístico
dos conceitos de educação a fim de promover,
nos alunos, a busca pelo acesso e contato
com o conhecimento cultural, essenciais à realização da prática social que capacita para
transformar (FERREIRA, 2008).
A Proposta Triangular eleva as preocupações com metodologias que norteiam
para o desenvolvimento crítico do homem,
permitindo uma leitura consciente do mundo,
através de reflexões sobre situações, ideias e
análises históricas, nesse caso, da arte, por
meio da abordagem triangular que propõe
uma melhora nos pensamentos, oferecendo
aos professores uma organização das vertentes de acordo com suas possibilidades, enfatizando leitura de obras, produção, história,
entre outros aspectos (SAVIANI, 2009).
As atuais concepções sobre a arte propõem um ensino centrado em trabalhos com
a fruição, reflexão e produção, mas muitas
escolas ainda estão engessadas em métodos
tradicionais, exigindo que a arte seja justificada quanto à importância para a educação,
de modo que alcance a devida valorização
(AGAMBEN, 2009).
Os enfoques da disciplina de arte direcionaram-se, na década de 1990, à centralidade em atividades que envolvam a produção
de objetos artísticos, sem que a reflexão seja
intensificada na reflexão, contextualização e
relação dos conceitos com a cultura dos alunos. No Brasil, as escolas de educação básica são apegadas às produções espontâneas,
ou até mesmo pela inocência do pensamento
dos jovens alunos que permite a preservação
da ideia, a fim de não incentivar reproduções
de obras já existentes, apreciando a invenção
pelo desejo (SAVIANI, 2009).

Segundo os estudos realizados por
Barbosa (2010), as tendências pedagógicas
para o ensino de arte seguem os movimentos
artísticos contados através da história, associando às teorias estéticas. Nesse contexto,
a arte moderna corresponde à aprendizagem
renovadora e a Proposta Triangular caracteriza-se pelo construtivismo, articulando a arte
como forma de expressão e cultura em sala
de aula, intencionando a circulação de intenções para a contemporaneidade.
O final da década de 1990 simboliza as
novas tendências ao currículo de arte, caracterizadas pelas reivindicações de identificar
a arte como ciência e incluir suas linguagens
no ensino, reconhecendo sua importância e
funcionalidade para a criança, pois permite
uma ligação entre a cultura, a estética e as
manifestações artísticas. Ao professor de arte,
passou o papel de buscar referências conceituais e metodológicas, sustentando as ações
pedagógicas a fim de refletir sobre a práxis
do arte-educador (AGAMBEN, 2009).
Com relação às vertentes da Proposta
Triangular, mencionadas anteriormente, existe
um sincronismo e articulação entre o fazer
artístico, a leitura das imagens e a contextualização através da história da arte. A primeira
vertente, o fazer artístico, assume uma concepção de aprendizagem criativa e flexível,
que permite uma elaboração a fim de redefinir
as diversas técnicas de produção artísticas,
considerando as especificidades da área. Trata-se de um processo em que a interpretação
pessoal acerca das vivências se transforma
em realidade artística, possibilitando a identificação das possibilidades e limitações que
caracterizam as linguagens expressivas, através de diferentes instrumentos (BARBOSA,
2010).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
tratam o “fazer artístico” como produção, referenciado por um conjunto de questões que
levam o aluno às produções sociais, pensando como realizar determinados trabalhos a
fim de garantir a representação histórica do
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meio, proporcionando uma aprendizagem
contextualizada e potencializando os valores
culturais diversos das manifestações artísticas, além de caracterizar uma construção de
representações que relacionam informações
sobre a realidade do aluno, mas que divulgam
seus desejos e experimentações (FAVARETTO, 2010).
Com relação à leitura de imagens, trata-se da vertente que busca uma aproximação
da obra com as habilidades humanas desenvolvidas, representadas pela capacidade de
analisar, interpretar, julgar e descrever um determinado objeto ou uma imagem, incluindo
as exposições em jornais, revistas e museus,
estabelecendo uma relação com a realidade
às leituras. Essa vertente ocorre através da
observação, que segue para a comparação
com as semelhanças e diferenças dos significados manifestados pelas expressões das
imagens, do ponto de vista do autor e do
observador (BARBOSA, 2010).
Enquanto a releitura é o ato de ler novamente e reinterpretar, a leitura baseia-se em
uma situação inédita, sendo assim, ler a imagem é observá-la e reler trata de criar novos
significados a mesma, não de copiar o que
já foi realizado, caracterizado como uma intencionalidade pessoal crítica e consciente de
quem produz a imagem, em diferentes graus
de interpretação (AGAMBEN, 2009).
A leitura nos Parâmetros Curriculares
Nacionais é denominada fruição, ou seja, a
apreciação significativa de uma arte, envolvendo os elementos do universo a que ela estiver relacionada, contemplando a produção
através de uma percepção histórica e social
das diversidades, que permitam a decodificação e interpretação das imagens através
da fruição, após apreciação das produções
artísticas pessoais e dos demais sujeitos,
possibilitando notar as qualidades estéticas
e significados da arte (GUYAU, 2009).

Quanto a terceira vertente, identificada
a princípio como história da arte, propõe a
compreensão atual das amplitudes da contextualização histórica da arte, pois apesar de
tratar-se de um objeto imaginativo, a arte está
relacionada ao cotidiano pessoal e histórico
dos sujeitos e dos fatos que contam as conquistas das sociedades através dos tempos.
A história da arte não se limita à identificação
de datas e artistas, mas à conexão das artes
com a manifestação que ocorre em diferentes
dimensões da vida humana, abrangendo o
entendimento sobre a importância de ensinar
a arte nas escolas (AGAMBEN, 2009).
Saviani (2009) aponta que, seguindo as
abordagens relatadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a contextualização é um
elemento desenvolvido, especialmente, na
disciplina de arte, sendo interpretada como
projeto social e histórico, que capacita os alunos para encontrar significados múltiplos nas
culturas e na existência das subjetividades,
relacionado a contextualização à pesquisa e
ao domínio reflexivo pessoal. O fator que implica na contextualização da arte através de
sua história integra os saberes referentes ao
pensamento artístico, não permitindo que a
disciplina seja operacionalizada ou fragmentada.
Na Proposta Triangular ainda existe uma
abordagem sobre a modalidade de trabalho
com projetos, que favorece uma aprendizagem significativa, além de proporcionar autonomia e motivação aos alunos e professores
(FERREIRA, 2008). Nesse sentido, os conteúdos relacionam produções que são realizadas e podem ser trabalhadas interdisciplinarmente, unindo o conhecimento específico
às variações das disciplinas em um mesmo
contexto, aproximando as ciências de modo a
unificar a proposta educacional, interligando e
encontrando sentidos em temas que parecem
próprios de uma única área.
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O objetivo de trabalhar com projetos interdisciplinares é enfocar todas as áreas do
conhecimento na aprendizagem do aluno, seguindo o princípio norteador do ensino que
intenciona práticas pedagógicas significativas
e integradas em diferentes saberes (BARBOSA, 2010).
A ênfase atribui-se ao “aprender a aprender”, envolvendo estruturas que englobam a
escolha pelo tema, as atividades desenvolvidas por professores e alunos, os questionamentos que conduzem as estratégias de
aprendizagem e as avaliações, sempre na
perspectiva de que o alcance dos resultados
depende da ampliação e orientações de questões que estimulem a descoberta de professores e alunos por meio de pesquisas, sem
que ocorra a possibilidade de prever todos os
conteúdos e relações previamente, cabendo à
experiência cotidiana organizar tais propostas
(AGAMBEN, 2009).
A iniciação ao projeto depende de questões sobre investigação a respeito da relevância de determinados temas, destacados
de acordo com o interesse de aprendizagem
dos grupos de alunos, ampliando a coleta
de materiais acerca da informação que será
discutida, elaborando os assuntos de maneira
mais significativa e interessante à curiosidade
dos discentes (BARBOSA, 2010).
Os temas precisam chamar atenção
dos pais e profissionais da educação, de
modo que não exista uma discussão superficial, salientando que cada situação de aprendizagem deve conduzir os alunos à conquista
da autonomia, mediados pelos professores
como um processo dinâmico e coletivo, informando as possibilidades de aproveitamento
permanente dos novos sentidos e enfoques
do conhecimento.

de propor experiências aos alunos, capacitando-os para uma versatilidade potencializada
quando conduzida por professores mediadores que dominam os conteúdos e permitem
uma aprendizagem comunicativa, com troca
de informações, de modo que o aluno encontre significado naquilo que aprende em
sala de aula, permitindo a construção de uma
identidade crítica, atuante e transformadora
da sociedade (BARBOSA, 2010).
Nos anos finais do ensino fundamental, a expressão artística é fundamental para
o desenvolvimento pleno do aluno, além de
proporcionar uma aprendizagem significativa
e exploratória, levando o aluno a identificar os
diferentes materiais a sua volta que podem
representar um sentimento ou uma satisfação
do aluno. O fazer artístico vai acontecer naturalmente, quando o aluno estiver em contato
com estes materiais, entendendo que pode
construir o que quiser com o que quiser (SAVIANI, 2009).
Portanto, a adoção de estratégias significativas caracteriza o ensino da Arte, considerando a importância de integrar todos os seus
aspectos em sala de aula, permitindo que o
aluno seja levado ao interesse pela aprendizagem, identificando a necessidade do ensino desta disciplina, desenvolvendo aspectos
artísticos, construindo uma identidade crítica
e sensível que permitirão o entendimento das
diferentes culturas e diversidades sociais.
Desse modo, o respeito pela Arte e a dedicação pela sua aprendizagem acontece de maneira natural em todos os níveis da educação.

As Propostas Triangulares referem-se,
principalmente, a extinção de uma proposta reduzida a releitura desenvolvida em processos criativos, mas sem fundamentação,
considerando um referencial que relaciona
imagens ao contexto histórico da arte, além
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho pesquisou a importância do ensino de arte na Educação Básica. A relação
exposta com a arte e a educação, a formação do ensino de arte, a busca pela inovação nos
conceitos que fundamentam a cultura e história da arte e a interpretação do currículo de arte
objetivam a busca por indícios que apontem caminhos para a sustentação das indagações
da pesquisa.
O mundo atual é representado por imagens em todos os espaços, enviadas e recebidas
simultaneamente por culturas diferentes. A educação, portanto, deve estar conectada com
essa dinâmica de imagens a fim de inserir o ensino de arte na atualidade e realidade do aluno
de modo que o processo de transformação ultrapasse as barreiras encontradas nas práticas
educacionais. O professor de arte deve levar seu aluno a uma viagem para entender a arte e
representar suas emoções e pensamentos por meio desta interpretação, valorizando o que o
aluno conhece e atribuindo significado ao ensino relacionado ao seu cotidiano.
O estudo de obras de arte deve estar vinculado à interdisciplinaridade para que todas
as áreas ligadas contribuam para a formação integral do aluno; as associações e interpretações pessoais são desenvolvidas nas aulas de arte, permitindo sua exploração em outras
disciplinas. A capacidade crítica e aprofundamento em assuntos da atualidade possibilitam a
formação de um cidadão atuante, consciente, atualizado, transformador que não se conforma
com qualquer resposta às suas indagações.
A Proposta Triangular oferece ao aluno a possibilidade de integrar a cultura atual a sua
realidade e inserir questões atuais no ensino de arte; formá-lo sujeito crítico também é abordagem da proposta, além de significar a história aos conceitos contemporâneos de arte de
modo a oportunizar ao aluno a participação na transformação da sociedade, que articula e
interfere em sua realidade. Se as questões estéticas são fundamentais para a vida do aluno,
não há motivos para tratar na escola temas prontos, estáticos, sem a interferência do aluno.
A arte contemporânea deve ser desvendada pelo professor de arte em metodologias
inovadoras que despertam o interesse e a participação do aluno na composição da aula. A
arte deixou de ser algo para contemplação de beleza e tornou-se movimento de transformação de opiniões e pensamentos. O aluno precisa estar inserido neste contexto para entender
o mundo e saber expor suas vontades, desejos e necessidades.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM
NEUROPSICOPEDAGOGIA NA IDENTIFICAÇÃO DOS
TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM

RESUMO: Este trabalho fez um estudo de como o professor pode intervir junto ao aluno do Ensino
Fundamental l que apresenta dificuldades na aquisição da leitura e da escrita, devido ao transtorno
de Déficit de atenção. Mostra que o aluno com déficit percebe que apresenta dificuldades em sua
aprendizagem e não encontra respostas a elas, muitas vezes começa apresentar desinteresse,
desatenção, irresponsabilidade, agressividade, porém essas respostas são inadequadas, é um
sinal de descompensação. Analisou-se a importância de atividades lúdicas, que pode também
beneficiar a aprendizagem das atividades propostas no dia-a-dia da sala de aula em escolas,
favorecendo a inclusão destas crianças que necessitam de apoio e atenção, bem como de
profissionais que estejam capacitados promovendo possibilidades para a criança criar, superar
os desafios. Foi apresentado o lúdico como jogos e brincadeiras que beneficia a aprendizagem
contribuindo para o desenvolvimento da criança. Também foi discutido a dificuldade e os desafios
dos professores na prática pedagógica com crianças hiperativas (tdah)

Palavras-chave: Transtorno; Déficit de Atenção; Hiperatividade, Dificuldade; Aprendizagem; Leitura;
Escrita.
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INTRODUÇÃO

A

s escolas mudam constantemente suas práticas pedagógicas com o objetivo de
melhorar a aprendizagem, mas mesmo com diferentes concepções teóricas estas
práticas não auxiliam no trabalho com as dificuldades de aprendizagem. Nesse
sentido, acredita-se que as dificuldades de aprendizagem somente serão vencidas por meio
da interação da família, escola, professores e psicopedagogos.
A relevância deste estudo está no fato de ser grande o número de crianças portadoras
do TDAH nas escolas e tendo em vista a frequente queixa do baixo desempenho dos alunos,
falta de concentração, atitudes impróprias e comportamentos inadequados desses alunos.
Neste sentido, a pergunta que gerou este estudo foi como trabalhar a alfabetização com alunos com diagnóstico TDHA na sala de aula?
A importância de realizar um estudo está na necessidade de se conhecer as características desses alunos para se analisar como o professor pode obter melhores resultados pedagógicos e favorecer a inclusão deste aluno? É preciso aprimorar estratégias de ensino para
que essas crianças tenham uma educação de qualidade, atendendo às suas necessidades.
Os caminhos da aprendizagem envolvem a análise do aluno de maneira interdisciplinar,
buscando apoio em várias áreas do conhecimento e analisando aprendizagem no contexto
escolar, familiar; e no aspecto afetivo, cognitivo e biológico. Uma alternativa é buscar ações
que dêem subsídios aos professores, a fim de repensarem a sua prática, promovendo alternativas para o desenvolvimento da totalidade afetiva, psicomotora e cognitiva com um caráter
preventivo e formativo.
Como objetivos específicos este artigo discute metodologias que propiciem o desenvolvimento das capacidades e habilidades envolvidas especificamente no ato da leitura e escrita
em alunos do fundamental I com TDAH. O processo de aquisição da leitura e da escrita é
bastante complexo e cada aluno tem suas particularidades e representa novos desafios e
questionamentos para o educador.
Segundo Emília Ferreiro, (1985) “a criança recria o código linguístico quando interage
com esse objeto de conhecimento que é a língua escrita. É como se ela fizesse uma “redescoberta” da escrita. É nesse processo de apropriação que a criança percorre um caminho
similar ao seguido pela humanidade na criação do código da língua escrita. Isso implica que
o professor alfabetizador possibilite o aprendizado do código pelo aluno, refletindo, criando
hipóteses errando, refazendo até encontrar uma solução”.
Segundo a postura sócio-construtivista, a alfabetização é um processo de interação com
a língua escrita em que o grande desafio não é apenas decodificar, mas também compreender
os usos sociais da escrita. Um ser alfabetizado é aquele capaz de utilizar a escrita como um
instrumento que lhe permite sugerir, pensar, apreciar, se comunicar, ou seja, entrar na cultura
escrita e ser membro de pleno direito.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE
HIPERATIVIDADE E DÉFICIT DE
ATENÇÃO
Segundo Giacomini (2006, p.24), TDAH
/ DDA / TDAHI / ADDH: todas estas siglas
fazem referência ao problema de déficit de
atenção. DDA significa Distúrbio de Déficit de
Atenção. Assim, este transtorno também pode
ser chamado de TDAHI - Transtorno de Déficit
de Atenção / Hiperatividade / Impulsividade.
Em inglês ADDH é chamado de Attention Deficit Disorder with Hyperactivity é a dificuldade
em manter a atenção concentrada, o indivíduo se mostra desatento, hiperativo e impulsivo e constitui-se em um obstáculo significativo
para o sucesso social e escolar.
Para Condemarín (2006) é na escola
que as crianças apresentam os primeiros problemas de atenção e as manifestações mais
evidentes da hiperatividade. O TDAH, (Transtorno de Déficit de Atenção) geralmente, altera a vida cotidiana das famílias, causando
problemas de dificuldades de aprendizado e
de insucesso escolar.
Assim, para um diagnóstico certo é imprescindível recorrer a uma avaliação com
profissionais experientes nesta área (psicólogo, psicopedagogo e psiquiatra) visto que
são várias as variáveis que podem estar a
interferir nos comportamentos exibidos por
estas crianças,
O esporte deve ser considerado, no contexto da escola, não somente em relação
aos aspectos motores(procedimentais),
mas também aos cognitivos, (conceituais)
aos afetivos e aos sociais, (atitudinais)
que não podem ser esquecidos. O “fazer” é muito importante, mas o conhecer
o aprender e o ser devem estar presentes
no trato desse conhecimento na escola
(FINCK, 1995, p.43).

Camargo e Bruel (2012) realizaram
estudos com o objetivo de verificar o nível
de desenvolvimento motor de portadores de
TDAH. Submetidos a um programa de atividades, concluíram que:“atividades psicomotoras são essenciais no comportamento destas
crianças”.
Avaliaram o desempenho destes alunos
com atividades físicas e constataram pequenas dificuldades psicomotoras, o que permite
concluir que, apesar destas, houve melhora
significativa e de que as atividades psicomotoras podem auxiliar no processo de ensino
- aprendizagem de portadores de TDAH.
A criança com TDAH sofrem preconceitos e é rotulada pelos colegas, às vezes até
por professores que desconhecem o transtorno. Segundo Fink (2011 p.129). O esporte,
principalmente das modalidades coletivas,
possibilita tanto a formação de novos grupos
de relacionamento como ensina novas formas
de se relacionar por meio de sua prática. Oferece também inúmeras situações para o desenvolvimento de competências necessárias
a uma boa convivência em grupo, como a tolerância e a aceitação do outro, tanto naquilo
que é melhor como também nas limitações.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa de revisão
bibliográfica dos seguintes teóricos Emília
Ferreiro, (1985), Alicia Fernández, (2001),
Sara Paín (1992), Mari Angela Calderari Oliveira (2009) e Ana Cecília Oñativia, (1983),
e Piaget (1975), que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir
para uma maior compreensão da temática
apresentada.
Neste artigo 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.
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A HIPERATIVIDADE E A ESCOLA
Barkley, (2002), classificou TDAH em
quatro subtipos: “o tipo desatento: que a
pessoa apresenta pelo menos, seis das seguintes características: Não enxerga detalhes
ou faz erros por falta de cuidado. Dificuldade
em manter a atenção. Parece não ouvir. Dificuldade em seguir instruções. Dificuldade na
organização. Evita / não gosta de tarefas que
exigem um esforço mental prolongado. Frequentemente perde os objetos necessários
para uma atividade.
Distrai-se com facilidade. Esquece de
responder itens nas atividades diárias. Tem
dificuldade em esperar sua vez, interrompe
os outros e se interrompe. O terceiro tipo é o
combinado, caracterizado pela pessoa que
apresenta os dois conjuntos de critérios dos
tipos desatento e hiperativo / impulsivo. O
quarto tipo de TDAH é o não específico, onde
a pessoa apresenta algumas dificuldades,
mas número insuficiente de sintomas para
chegar a um diagnóstico completo. Esses
sintomas, no entanto, desequilibram a vida
diária”,
Um dos pontos mais marcantes que a
criança com hiperatividade apresenta em
sala de aula é a falha no funcionamento
produtivo das tarefas, ou seja, a criança
quase nunca consegue terminar as tarefas escritas. E isso não tem nada a ver
com a inteligência da criança. O comentário mais frequente dos professores é de
que percebem que a criança é esperta e
inteligente, mas ela não consegue render
de acordo com a sua real capacidade.
Apresentando uma discrepância entre o
seu potencial intelectual e a sua realização acadêmica. Portanto, o seu desempenho escolar está (sempre) aquém do seu
verdadeiro potencial (BASTOS & BUENO,
2000, p. 98).

avaliação do professor deve ser frequente e
imediata. Interrupções e pequenos incidentes
têm menores consequências se ignorados. O
material didático deve estar adequado à habilidade da criança,
A hiperatividade só fica evidente no período escolar, quando é preciso aumentar
o nível de concentração para aprender.
"O diagnóstico clínico deve ser feito com
base no histórico da criança". Por isso, a
observação de pais e professores é fundamental (ANDRADE, 2000, p. 30).

Comumente os hiperativos, se agitam
muito quando dormem. Quando começam a
andar são estabanados. Podem apresentar
retardo na fala, trocam as letras. Em casa,
esses sinais às vezes não são regulares para
determinar esse diagnóstico. Mas na escola,
contudo são decisivos.
A inteligência de indivíduos hiperativos
não é afetada com a doença, mas “o principal empecilho para elas é a impulsividade e
a falta de atenção, ferramentas importantes
para o progresso dos estudos”, (DIAS, 1999,
p. 90). Na pessoa hiperativa, é acentuado um
bom resultado escolar.
Estratégias cognitivas que facilitam a
autocorreção, assim como melhoram o comportamento nas tarefas, devem ser ensinadas.
As tarefas devem variar, mas continuar sendo
interessantes para os alunos. Os horários de
transição, bem como os intervalos e reuniões
especiais, devem ser supervisionados. Pais e
professores devem manter uma comunicação
frequente. Os professores também precisam
estar atentos à qualidade de reforço negativo do seu comportamento. As expectativas
devem ser adequadas ao nível de habilidade
da criança e deve-se estar preparado para
mudanças.

Uma sala de aula eficiente para crianças desatentas deve ser organizada e estruturada. A estrutura supõe regras claras, um
programa previsível e carteiras separadas. A
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O convívio social é muito importante
para o desenvolvimento da criança que tem
TDAH. O professor precisa analisar sinais
como alteração no comportamento, agitação e problema de assimilar ensinamentos.
A criança com TDAH no recreio das aulas
pode brincar ou ficar sozinha em um canto.
Ela procura chamar a atenção das pessoas
se comportando como se fosse demente.
As meninas com TDAH falam muito e
são distraídas, às vezes se isolam. Os meninos são barulhentos, não mantêm amizades
por muito tempo, interrompendo a aula sempre. Mas devemos tomar cuidado para não
julgá-las como rebeldes, pois essa doença
gera problemas de concentração e eles não
aceitam as ordens que recebem de outras
pessoas.
Segundo Dias, (1999, p. 92), não compete ao professor ou à escola dar o diagnóstico, A escola deve avisar os pais para
levá-los a um especialista. Por causa da sua
dispersão ou desatenção o seu aprendizado
fica comprometido. A criança apresenta desordens comportamentais e problemas para
aprender, notadamente para ler. Com isso a
criança se desinteressa pela escola comprometendo sua atuação e o resultado escolar.
Alguns desistem da escola e quando adultos
são pouco qualificados para o trabalho,
Quando adultos, têm raciocínio rápido,
mas grande dificuldade de concentração
durante aulas duradouras. Os hiperativos
apresentam alterações na chamada memória de curto período, e isto se deve à
baixa capacidade de atenção e à pouca concentração. As mães referem que,
quando solicitam algo à criança, esta retorna após alguns minutos perguntando
qual foi a solicitação, pois esqueceu-se
do pedido que lhe fora feito. Esta falta
de memória já é, por si só, um fator de
baixo rendimento escolar que quando associado à hiperatividade agrava o quadro
(TOPCZEWSKI, 1999, p. 57).

Segundo Bastos, (2000), há crianças
que falam muito, não conseguem ter autocontrole, podem ser líderes, ou ainda, rejeitadas
pelo grupo, em função de sua alta atividade e atuação. A criança com hiperatividade
costuma não reagir às intervenções normais
dos professores, ou seja, o que funciona para
uma criança sem hiperatividade, não funciona
para a criança com hiperatividade, esta exige
sempre uma adaptação do professor em seu
método e estilo de ensinar (BASTOS 2000 p.
100).
O TDH pode variar bastante na manifestação dos sintomas e também na sua intensidade. É importante saber que nem todos os sintomas comportamentais do TAH se
manifestam da mesma maneira em todas as
crianças.
A escola é um dos agentes responsáveis pela integração da criança na sociedade, além da família. É um componente capaz
de contribuir para o bom desenvolvimento de
uma socialização adequada da criança, através de atividades em grupo, de forma que capacite o relacionamento e participação ativa
das mesmas, caracterizando em cada criança
o sentimento de sentir-se um ser social.

A FALTA DE CONCENTRAÇÃO
A concentração das crianças hiperativas, não ocorre como em crianças não hiperativas, pois não prestar atenção e agir por
conta própria em algumas situações é esperado em qualquer criança, nestes casos o centro da atenção segundo Goldstein Goldstein
(1994, p.64,65) estaría trabalhando para aumentar a concentração da criança e diminuir
a sua dispersão durante as aulas para que
ruídos e eventos externos não impeçam que
ela preste atenção e complete seu trabalho,
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Entretanto fora da sala de aula no pátio da
escola um jogo, ou outra atividade, exigirá
uma resposta rápida a algum objeto lançado até ela, com uma reação impulsiva.
Diante do que fora citado acima é possível compreender quando Goldstein e Goldstein dizem que: As crianças hiperativas
são possuidoras de centro de atenção
que não está funcionando bem. Esta disfunção leva a problemas de desempenho.
Muitas vezes as crianças são impulsivas e
agem rapidamente, quando precisam ser
racionais. Nem sempre são capazes de
se concentrar e terminar seu trabalho, a
menos que seja interessante ou lhe ofereçam recompensas externas (GOLDSTEIN
& GOLDSTEIN, 1994, p. 65).

E chegam a concluir que, o mau funcionamento do centro de atenção, pode ser
considerado como uma das prováveis causas
de comportamento hiperativo. E assim é possível perceber a diferença entre hiperatividade
e dificuldades de aprendizado.
A dificuldade de aprendizado decorre
da disfunção nos hemisférios cerebrais, as
informações não são bem transmitidas de
uma parte a outra do cérebro. Na hiperatividade, entretanto as informações podem ser
transmitidas com eficácia e eficiência de uma
parte a outra do cérebro, mas a disfunção do
centro de atenção impede que a criança se
concentre, preste atenção, e controle os seus
impulsos.
O resultado é visto nas classes escolares, pelo baixo aproveitamento dos conteúdos
por parte da criança e índices elevados de
repetência, além dos constantes encaminhamentos a profissionais ligados a áreas afins
à educação, no intuito de ajudar e orientar a
pais desesperados por conta das dificuldades
de aprendizagem dos filhos.

SIGNIFICATIVAS
O cotidiano da escola é rico em situações em que a escrita e a leitura são necessárias e fazem sentido. Trabalhar atividades
significativas, lúdicas, de pesquisa, literária
é imprescindível para que a criança compreenda a abordagem dos aspectos formais do
sistema de leitura e escrita.
Algumas atividades devem ser previstas
para desenvolver atitudes e valores nos alunos em relação à leitura, incentivar a leitura
de livros diversificados, frequentar bibliotecas,
valorizar a leitura como fonte de entretenimento, cuidar dos livros e demais materiais escritos, bem como, procurar informações em
jornais e revistas: “Falar de aprendizagem no
interior da instituição educacional é falar de
um contínuo movimento de interações entre
os agentes educativos, que resulta em trocas,
descobertas, construção e reconstrução tanto do conhecimento quanto das relações e
ações” (BARBOSA, 2001, p. 31).
Quando se está diante de uma criança com dificuldades de aprendizagem, não
significa que essa criança não aprenda, mas
sim que seu processo de aprendizagem se
encontra desequilibrado e que as aprendizagens são realizadas de maneira diferenciada
da esperada. A teoria da equilibração de Piaget (1975) elucida-nos claramente. Ele afirma
que a aprendizagem é um processo necessariamente equilibrado, pois faz com que o
sistema cognitivo busque novas formas de interpretar e compreender a realidade enquanto
o aluno aprende,
A aprendizagem é fator decisivo para a
vida e sobrevivência do indivíduo, é por
meio dela que o homem se afirma como
ser racional, constitui sua personalidade e
se prepara para cumprir o papel que lhe é
reservado na sociedade a qual pertence
(PAIN, 1985, p. 23).

TRABALHAR ATIVIDADES
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De acordo com Fernández, (2001) a importância da família, que por sua vez, também
é responsável pela aprendizagem da criança,
já que os pais são os primeiros que ensinam
e os mesmos determinam algumas modalidades de aprendizagem dos filhos.
Esta consideração também nos remete
a relação professor-aluno, para essa mesma
autora, “quando aprendemos, aprendemos
com alguém, aprendemos daquele a quem
outorgamos confiança e direito de ensinar”.
“A aprendizagem é um fruto da história de
cada sujeito e das relações que ele consegue
estabelecer com o conhecimento ao longo da
vida” (2000).
Se a aprendizagem for significativa, o
prazer de decifrar algo se desloca para o prazer da compreensão do texto e da atribuição
de sentido a ele e para Paín, quando o aluno
encontra um sentido naquilo que lê, descobre
também uma fonte de afeto. Em 1989, Sara
Paín escreveu que a alfabetização deve ser
um momento de alegria e, em grande parte,
cabe ao professor propiciar esse ambiente na
sala de aula.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA
A APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS
COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE
ATENÇÃO (TDAH)
A importância de atividades lúdicas,
não está somente para complementar o
acompanhamento, seja este fonoaudiológico,
psicológico ou psicopedagógico, de crianças portadoras do Transtorno de Déficit de
Atenção com Hiperatividade, o TDAH, pode
também beneficiar a aprendizagem das atividades propostas no dia-a-dia da sala de aula
em escolas, favorecendo a inclusão destas
crianças que necessitam de apoio e atenção,
bem como de profissionais que estejam capacitados promovendo possibilidades para a
criança criar, superar os desafios.

Esse desequilíbrio bioquímico impede
crianças de focar a atenção numa determinada tarefa, fazendo com que prestem atenção
a todos os estímulos do ambiente, inclusive
àqueles que não são úteis, como por exemplo, um lápis que cai ao chão, as cores das
roupas dos colegas etc., situações que as impedem de manter a atenção, a concentração
e a resolver tarefas pontualmente solicitadas.
O lúdico como jogos e brincadeiras vem
beneficiar a aprendizagem contribuir para o
desenvolvimento da criança. Segundo Piaget
(1998): O lúdico atua nas atividades intelectuais da criança, o que se torna indispensável
para a prática de um contexto educativo. Brincando que a criança adquire aprendizado e
explora o mundo que a rodeia, tomando cada
vez mais conhecimento do que está a sua
volta. (PIAGET, 1998, p.47).
De acordo com a definição de Vygotsky
(1984, p. 114) o brinquedo é um recurso que
promove experiências agradáveis à criança,
desempenhando um papel de grande importância para o desenvolvimento psicológico e
cognitivo da criança. Winnicott (1975, p; 35)
afirma que, “é a brincadeira que é universal
e que é própria da saúde: o brincar facilita o
crescimento e, portanto, a saúde; o brincar
conduz aos relacionamentos grupais”.
O jogo está presente como um papel
de fundamental importância na educação. Jogando, a criança entra em contato com outras
crianças, aprende a respeitar os diferentes
pontos de vista, e isso irá favorecer a saída
de seu egocentrismo original. Raciocinar de
forma lógica, lidar com regras, questões de
associação, socialização e apropriação, solucionar problemas, construir hipóteses, ter
personalidade ativa e desenvolver as variadas formas de linguagem entre as crianças
são algumas possibilidades de desenvolver
habilidades durante atividades lúdicas.
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Sabemos que o portador do TDAH,
inicialmente, possui muitas dificuldades de
aproveitamento dos benefícios dos jogos e
brincadeiras, tão presentes nas escolas. O
que se coloca em questão não é a incapacidade devido ao transtorno, mas atividades
direcionadas para que atuem “confrontando”
a dificuldade de concentração e foco de crianças TDAH, evidenciando sua capacidade de
criação e interação com a atividade proposta.
É necessário que o professor seja ativo
e reconheça as necessidades da criança e/
ou de seu aluno. Ele deve ter a capacidade
e a habilidade de criar espaços e momentos
em que haja jogos e brincadeiras, considerando a individualidade de cada um, utilizando
recursos adequados, apropriados para o uso,
estabelecer propostas que propiciem a aprendizagem, que estimule a capacidade criativa
do aluno e que favoreça a interação coletiva
do grupo.
Piaget (1990) fala da ação direta do aluno sobre os objetos do conhecimento. O equilíbrio das funções cognitivas da criança promoverá aprendizagem, sendo esta sustentada
por um desenvolvimento cognitivo. Jogando a
criança constrói a sua aprendizagem e, consequentemente sua capacidade comunicação
e a socialização com o meio onde convive.
Atividades com jogos promovem interação,
trabalho em equipe e cooperação no grupo,
As atividades lúdicas tornam as aulas
mais dinâmicas e atraentes e as crianças
e/ou alunos se sentem mais encorajados.
Acrescenta Piaget (1975) que, os jogos
em si não carregam a capacidade de desenvolvimento conceitual, porém podem
suprir certas necessidades e funções vitais ao desenvolvimento intelectual (KISHIMOTO 1996).

Algumas brincadeiras e jogos beneficiam crianças com este transtorno e são
ótimas ferramentas de trabalho Jogo com
regras: a criança poderá desenvolver suas
habilidades de raciocínio, auto-imagem; sa-

ber lidar com as frustrações. Brincadeiras de
representar: os diálogos e a troca de papéis
favorecem a criança que "vê com mais clareza
seu jeito de ser”.
Uso de sucata: as crianças com TDAH
podem utilizar sua criatividade. O trabalho
com o barro e/ou massinhas de modelar favorecem a concentração. Jogos que alternam
expansão de percepção e liberação do movimento com foco em figuras, seus detalhes
e na concentração de ações. Atividades de
construções criativas manuais em que se usa
a força com as mãos utilizando pincéis de
várias texturas, giz de cera colorido.
Atividades com o corpo: imitando movimentos corporais, imagens e elementos.
Exemplo: estátua. Andar e contar histórias
sobre situações de tensão e relaxamento, rápido e lento. Exercício de detalhes de quem
descobre mais rápido. Exemplo: Cara a Cara.
Jogos com movimentos que requeiram atenção e rapidez diante de um sinal.
As atividades lúdicas dentro de uma
perspectiva de trazer benefícios para um portador de TDAH contribuem para que a capacidade de criação e participação de crianças
com este transtorno sejam mais ativas e presentes nas atividades, promovem o prazer do
brincar e interagir, por meio de jogos e brincadeiras, com situações que as impulsionam
a refletir e atuar de forma mais independente
sobre os desafios que lhe são propostos.
Sendo assim, um planejamento escolar
deve atender a todas as necessidades que
se possam encontrar numa sala de aula e,
o professor deve estar atento e preparado
para intervir de forma significativa promovendo um espaço prazeroso de aprendizado se
apropriando dos benefícios do lúdico no seu
trabalho pedagógico.
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DESAFIOS DO PROFESSOR NA
PRÁTICA PEDAGÓGICA COM CRIANÇAS
HIPERATIVAS (TDAH)
A difusão das teorias psicológicas e pedagógicas, embora tenha trazido muitos benefícios ao desenvolvimento infantil, também
trouxe dúvidas e dilemas no que se refere à
educação (ARAÚJO; SPERB, 2009, p.192).
São evidentes as dificuldades encontradas
tanto pela escola quanto pelas mães, no que
diz respeito a impor limites às crianças.
Ambas demonstram sentimento de culpa e frustração, por fracassarem. A escola
se sente apoiada ao recorrer às teorias pedagógicas que surgiram, em busca de orientação para nortear a prática pedagógica e
conseguem êxito, contudo referente a sanar
ou orientar possíveis dificuldades comportamentais no ambiente educacional se sentem
desorientadas.
A criança hiperativa, por ser impetuosa
e não prestar atenção, não consegue interagir, pois isso lhe causa tensão. Tem baixa autoestima, isso explica também seu problema
em realizar interações com outras pessoas.
A escola é um espaço de convivência social
e exerce uma função muito importante, que é
impor limites às crianças, além de oferecer o
conhecimento formal.
Impor limites às crianças com TDAH
que possuem hiperatividade, traz para os
pais e professores muitas dificuldades, porque essa doença traz a falta de concentração
e atenção, dificuldade em fazer amizades o
que resulta em rejeitar esses limites.
Essa experiência no âmbito escolar é
um caos, para a criança com essa doença,
isso não nos surpreende, pois os problemas
e as queixas são muitos. Para os pais ser
sempre chamados em reuniões pedagógicas
para falar sobre o comportamento impróprio
de seus filhos em sala de aula traz um sentimento de tristeza e frustração.

Araújo e Sperb, (2009, p.192) dizem que
a criança hiperativa na sala de aula traz ocorrências que necessitam de intervenção ligeira
do professor. A criança hiperativa às vezes são
violentas e agridem seus colegas, quando se
sentem frustradas, ou quando tudo dá errado.
Elas estão sempre se comportando mal
em sala de aula, e interrompendo a normalidade normal das atividades. Por outro lado, o
professor tem que cumprir seu planejamento
do dia, desempenhando a atividade preparada, e não pode ser incomodado a toda hora.
Essa situação traz intranqüilidade nos outros
alunos, porque a criança com TDAH é inquieta e nunca se satisfaz e quer alguém para
bagunçar com ele,
A criança hiperativa tem um forte efeito
sobre o comportamento do professor,
em relação à classe como um todo. As
interações negativas globais entre professores de uma classe são maiores em
classe com crianças hiperativas que têm
problemas significativos. Os professores
das crianças hiperativas muitas vezes são
mais objetivos e restritivos em suas interações não apenas com essas crianças,
como também com as outras crianças
(GOLDSTEIN & GOLDSTEIN,1994).

Essas crianças se sentem irritadas, acentuando seus comportamentos de hiperatividade, fúria, ficam frustrados e tristes, abaixando
sua autoestima e causando muitos casos de
depressão.
Na prática pedagógica do professor com
o aluno TDAH o ambiente da sala de aula deve
se ajustar com atividades que enfrente as dificuldades da criança hiperativa: O aluno hiperativo deve ser levado para frente da sala e
ficar sentado junto ao professor, para que este
possa ver quando o aluno estiver se dispersando; o professor precisa evitar o excesso de
cartazes e atividades muito coloridas no mural
da sala, uma vez que estes facilmente desviam
a atenção; os combinados devem ser reforçados diariamente com o aluno hiperativo, pois
servirão para reforçar a necessidade de estar
na sala e controlar conversas e saída da sala.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho concluiu-se que crianças com TDAH se consideram incapazes, tendo
baixa autoestima e apresentam dificuldades em relacionar-se socialmente, são muito agitadas,
concentram-se pouco e sua paciência é limitada.
O principal desafio dos pais e professores é ajudar a criança a adquirir confiança em si
mesma e a acreditar na própria capacidade. É importante saber que as pessoas aprendem de
diferentes maneiras e que sua energia pode ser encaminhada para encontrar estratégias adequadas para a aprendizagem, ao invés de procurar maneiras de esconder suas dificuldades.
O professor ao deparar-se com as dificuldades de aprendizagem, deve se informar e
orientar-se e a coordenação deve encaminhar o aluno para profissionais da psicopedagogia
que podem auxiliar a escola a encontrar as especificidades e instrumentos adequados para
que todo aluno encontre na escola um ambiente adequado, sem discriminações e que lhe
proporcione o maior e melhor aprendizado possível.
O tratamento de crianças com TDAH exige uma união de profissionais das áreas médica,
saúde mental, pedagógica, e a parceria com os pais. O trabalho coletivo entre pais, professores, psicólogos e médicos permitirá à criança incluir-se em uma rotina estruturada em seu
cotidiano, criando assim possibilidades de desenvolverem uma vida normal.
Para motivar o aluno é preciso investir num desenvolvimento interativo, criativo e lúdico.
Estabelecer comparações objetivas entre textos diferentes e as diversas maneiras de utilizar
a escrita socialmente. É necessário também favorecer a troca de experiências, tendo em vista
o desenvolvimento de valores como cooperação e reciprocidade.
Os profissionais da educação, especialmente os que trabalham com a alfabetização devem considerar as dificuldades individuais dos alunos e utilizar-se de estratégias que possam
auxiliá-lo como as citadas neste trabalho. A partir deste estudo percebeu-se que os problemas
na aprendizagem no geral, requerem um olhar atento dos profissionais da educação, e quanto
mais cedo for detectado, com certeza o resultado será significativo.
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A INFLUÊNCIA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Esse artigo tem como foco explorar o trabalho de Arte na Educação Infantil, porque a
mesma promove o desenvolvimento intelectual, emocional, social, perceptivo, físico, estético e
criador das crianças, trabalhando a integralidade delas. Pode-se ver a Arte de diversas formas,
por meio do desenho, da dança, da invenção de histórias entre outras. Por meio da Arte, a
criança comunica sua interpretação da realidade que a cerca, mostrando também como está seu
lado emocional e como o mundo a afeta, tanto de forma positiva como de forma negativa. Essa
pesquisa está pautada em autores como: OSTETTO (2010); GANDINI (2012); BARBOSA (1991) e
ALBANO (2006), entre outros. O trabalho artístico possibilita ampliar as formas de expressão e o
universo criativo e imaginário das crianças. Ao ser estimulada a pensar em como utilizar todos os
materiais que envolvem as artes plásticas, as crianças começam a fazer novas descobertas. Com
isso ela inicia seu aprendizado com alegria, gostando de ir para a escola porque terá atividades
prazerosas a realizar, passando a ver a escola com outros olhos, não só como o lugar que vai
para aprender, mas sim aprender com prazer. A educação artística nos mostra a importância
que tem para a educação, porque envolve ainda várias dimensões como: a dimensão biológica,
afetiva, cognitiva, social e motora da personalidade de maneira harmoniosa.

Palavras-chave: Alfabetização; Arte; Aprendizagem.
30 - Abril/2021 - Educar FCE

685

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

INTRODUÇÃO

E

ste trabalho vai mostrar as possibilidades de como explorar as competências
e habilidades da criança trabalhando com Arte na Educação Infantil. E também
como os educadores devem se preocupar na introdução dessa disciplina, visto
que nessa fase a criança consegue aprender tudo que lhe for ensinado, principalmente de
forma lúdica, trabalhando com o real.
Ao fazer uma revisão da Legislação Educacional Brasileira, é possível verificar que a
Arte sempre esteve presente na escola, sendo possível observar que o ensino de arte teve
várias fases, entre elas: a pré-modernista, a modernista e a pós-modernista.
O objetivo da primeira (pré-modernista), que iniciou por meio dos Jesuítas, foi catequizar os povos pelas técnicas artísticas, predominando a produção de figuras, do desenho, do
modelo vivo, do retrato, etc.
Já a segunda (modernista), deu-se a partir do momento em que o desenho infantil foi
visto como livre expressão da criança. As crianças podiam desenhar o que quisessem e como
quisessem.
E com a terceira (pós-modernista), definiu-se um princípio que relacionava a aprendizagem aos conhecimentos artísticos.
A arte deve ser vista como uma representação das visões de mundo, da interpretação
da realidade por meio de desenhos, esculturas, representações, entre outros.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte em seu pressuposto deixa claro a seleção e a ordenação de conteúdos, que auxiliarão na formação de conteúdos em artes visuais,
danças, teatro e música, que auxiliem na produção artística e estética do aluno.
Assim as crianças serão capazes de se expressar através da arte, inclusive as crianças
com necessidades especiais. E, para que isso possa acontecer o educador deve interferir o
mínimo possível para conservar a originalidade do fazer artístico.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO
Sabemos que a arte está muito presente na Educação Infantil, porém a maioria das
vezes é vista apenas como uma disciplina de
lazer, a qual o professor usa para construir
enfeites para as datas comemorativas. No entanto, ela é muito mais do que isso, porque
contribui muito para o desenvolvimento na
educação infantil.
A criança entende a arte como um processo vivido pela experiência, nesse sentido
Holm afirma que:
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, co-participando e não controlando.
(HOLM, 2007, p.12)

Holm acredita que trabalhar com oficinas de arte nos ajuda a pensar sobre os
significados da presença da arte na Educação Infantil, pois entende que é um processo
contínuo de aprendizagem por meio da pesquisa, dos experimentos, da exploração dos
materiais, fazendo com que a criança crie e
explore suas ideias.
Para ela:
As crianças deveriam aprender a pesquisar, a ter confiança em si mesmas e ater
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)

Pensando em Vygotsky, em seu livro
Imaginação e Criação (2009), ele não explora a forma do desenho no meio social, mas
inicia sua análise do desenho figurativo, considerando-o no sentido próprio da palavra.
Sua abordagem está baseada em etapas que a criança vai passar naturalmente,
destacando que essas etapas não tem uma
linha de separação muito delimitada, porque
as mudanças dessas fases acontecem lentamente.
Para ele a criança inicia na fase do esquema que é uma fase muito distante da representação real do desenho, passando para
a fase de representação esquemático formalista, na qual começam a surgir os detalhes
nos desenhos, aproximando-se da realidade
e a fase do desenho realista, na qual o esquema desaparece e o objeto é apresentado
de forma real.
Com todo esse processo a criança
aprende a criar, a desenvolver suas habilidades e torna-se mais segura, vendo a escola
com outros olhos, porque está aprendendo
com alegria, com o construir da realidade.
Com as alterações da L.D.B. em 2016,
no artigo 26 da Lei 9394/96, as artes visuais,
a dança, a música e o teatro como linguagens, passaram a fazer parte do currículo da
Educação Básica de formação não exclusiva,
deu-se um grande passo.
Para o PCN a arte tem tanta importância quanto às demais disciplinas, pois está
relacionada com as demais áreas e suas
especificidades. Por meio da arte a criança
desenvolve sua sensibilidade, percepção e
imaginação, porque ao apreciar suas obras
e a dos colegas torna-se crítica e se relaciona
melhor.
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No PCN temos:
Tanto a ciência quanto a arte, respondem
a essa necessidade mediante a construção de objetos de conhecimento que, juntamente com as relações sociais, políticas
e econômicas, sistemas filosóficos e éticos, formam o conjunto de manifestações
simbólicas de uma determinada cultura.
Ciência e arte são, assim, produtos que
expressam as representações imaginárias
das distintas culturas, que se renovam
através dos tempos, construindo o percurso da história humana. (PCN – ARTE,
1997, p. 26)

O ensino da arte se dá de forma imaginativa, envolvente e estimuladora, busca instigar a criatividade e a capacidade de criar e
inventar das crianças.
Ainda conforme os PCNs:
O conhecimento da arte abre perspectivas
para que o aluno tenha uma compreensão
do mundo no qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que é possível
transformar continuamente a existência,
que é preciso mudar referências a cada
momento, ser flexível. Isso quer dizer que
criar e conhecer são indissociáveis e a
flexibilidade é condição fundamental para
aprender. (BRASIL, 1997, p. 19)

Sendo assim, o professor precisa compreender que o processo e a evolução são
mais relevantes que o resultado apresentado
no final da aula de arte, pois a criança precisa
desenvolver sua capacidade de formular hipóteses, julgar, justificar e contextualizar seus
conhecimentos.
A arte tem como objetivo promover uma
educação humanizadora e transformadora,
porque constrói opiniões, mas mesmo assim
ainda não é trabalhada em sua totalidade.

Dessa forma, os PCNs informam que:
O aluno que conhece arte pode estabelecer relações mais amplas quando estuda um determinado período histórico.
Um aluno que exercita continuamente
sua imaginação estará mais habilitado a
construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver um problema
matemático. (BRASIL, 1997, p. 19)

Precisamos provocar a curiosidade do
aluno, despertando nele o querer aprender
além do que se desenvolve em sala de aula,
para que ele passe a observar as mais variadas situações, mesmo fora do ambiente escolar, levando-o ao livre pensamento diante das
diferentes linguagens artísticas.
As diretrizes Curriculares da Educação
Básica de Arte do Paraná dizem que:
O ensino de Arte deve basear-se num
processo de reflexão sobre a finalidade
da Educação, os objetivos específicos
dessa disciplina e a coerência entre tais
objetivos, os conteúdos programados (os
aspectos teóricos) e a metodologia proposta. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre a diversidade
de pensamento e de criação artística para
expandir sua capacidade de criação e desenvolver o pensamento crítico. (PARANÁ,, 2008, p.52)

Quando guiamos nossos alunos para
que se tornem críticos, ocorre a transformação na capacidade de ver, observar, descobrir e analisar os fatos. Com isso temos
mentes pensantes, com vontade de descobrir
mundos diferentes e enfrentar os desafios que
surgirem, posicionado-se com determinação.
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Para Fusari e Ferraz:
...um trabalho escolar consistente, duradouro, no qual o aluno encontre um espaço para o seu desenvolvimento pessoal
e social por meio da vivência e posse do
conhecimento artístico e estético requer
uma metodologia que possibilite aos estudantes a aquisição de um saber específico, que os auxilie na descoberta de novos
caminhos, bem como na compreensão
do mundo que vivem e suas contradições.
(FUSARI E FERRAZ, 2001, p. 21)

Com naturalidade as crianças entram
em contato com o mundo sensível, agem com
afeto, cognição e motricidade, construindo
para si um repertório no qual percebem formas, cores, texturas, sabores, gestos e sons,
atribuindo a este mundo, sentidos e organizações diferentes.
Com isso o professor precisa considerar essas significações que estão construídas
e colocar desafios para que se construam
outras.
Pela expressão a criança constrói formas de linguagem e comunicação que implicam no processo de socialização, fazendo
com que a criança aprenda e vivencie formas
de ser e estar no mundo.
Segundo Ferraz e Fusari:
Queiramos ou não, é evidente que a criança já vivencia a Arte produzida pelos adultos, presente em seu cotidiano. É óbvio
que essa Arte exerce vivas influências estéticas na criança. É óbvio, também, que a
criança com ela interage de diversas maneiras. (FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 43)

Quando orientamos as crianças para
que observem, toquem, vejam e percebam as
coisas ao seu redor, observando a natureza
e os objetos, estamos mostrando a elas um
mundo simbólico, ampliando as experiências
perceptivas que elas tem.
Para Ferraz e Fusari:
[...] durante as criações ou fazendo atividades de seu dia a dia, as crianças vão
aprendendo a perceber os atributos constitutivos dos objetos ou fenômenos à sua
volta. Aprendem a nomear esses objetos,
sua utilidade seus aspectos formais (tais
como linha, volume, cor, tamanho, textura, entre outros) ou qualidades, funções,
entre outros... Para que isso ocorra é necessário a colaboração do outro – pais,
professoras, entre outros – sozinha ela
nem sempre consegue atingir as diferenciações, muitas vezes sua atenção é dirigida às características não - essenciais e
sim às mais destacadas dos objetos ou
imagens, como por exemplo, as mais brilhantes, mais coloridas, mais estranhas...
(FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 49)

Com isso as crianças criam, experimentam, vivenciam todo tempo, interagem com a
arte, trocam experiências e conhecimentos,
tornam-se mais críticas.

A ARTE E O AMBIENTE PEDAGÓGICO
A Arte como qualquer outra disciplina
exige planejamento, o planejamento das aulas
é de essencial importância para o sucesso
escolar tanto do professor como do aluno,
pois através dele é que se percebem os erros
e acertos das aulas, possibilitando ao professor fazer adaptações de acordo com o nível
de dificuldade dos seus alunos.
Após essa análise é possível ao professor se autoavaliar para que possa buscar
melhorias em suas aulas proporcionando aos
seus alunos um aprendizado de melhor qualidade.

30 - Abril/2021 - Educar FCE

689

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

Para Zabala, o planejamento é:
Um conhecimento e uma reflexão sobre
os possíveis modelos, uma análise e uma
avaliação das normas, uma apropriação
e elaboração do conteúdo, que implica a
análise de fatores positivos e negativos,
uma tomada de posição, um envolvimento afetivo e uma revisão e avaliação da
própria atuação. (ZABALA, 1998, p. 48)

O lúdico, o teatro, a dança, a pintura,
o desenho, a criatividade e o conto de fadas
são parte de um momento no qual as crianças se expressam, comunicam e transformam
a vida em relação à arte.
O professor precisa dar condições para
que o aluno se expresse de forma espontânea, e ele precisa conseguir analisar o contexto da atividade e os benefícios que ela trará
para o desenvolvimento da criança.
Para Almeida:
...a maioria dos professores acredita que
desenhar, pintar, modelar, cantar, dançar,
tocar e representar é bom para o aluno,
mas poucos são capazes de apresentar
argumentos convincentes para responder
“Por que essas atividades são importantes e devem ser incluídas no currículo escolar?” (ALMEIDA, 1992, p.48)

Com as crianças da Educação Infantil o
professor precisa buscar atividades artísticas
criando símbolos que expressem sentimentos
e pensamentos. Para isso é necessário planejar e orientar as atividades, o professor precisa ser um observador atento e sensível, ser
aquele que busca novas técnicas e recursos
para trabalhar a arte em sala de aula.

Lavelberg diz que:
é necessário que o professor seja um “estudante” fascinado por arte, pois só assim
terá entusiasmo para ensinar e transmitir a seus alunos a vontade de aprender.
Nesse sentido, um professor mobilizado
para a aprendizagem contínua, em sua
vida pessoal e profissional, saberá ensinar essa postura a seus estudantes. (LAVELBERG, 2003, p. 12).

Trabalhando com diferentes formas, a
arte dá oportunidade aos alunos de adquirirem conhecimento, desenvolvendo uma visão
transformadora, beneficiando um vínculo com
a realidade e contribuindo para que o aluno
tenha uma melhor compreensão do mundo.
Por meio de atividades artísticas a
criança desenvolve sentimentos, autoestima,
capacidade de representar o simbólico, analisando, avaliando e fazendo interpretação,
desenvolvendo habilidades específicas da
área das artes.
Segundo o RCNEI:
As artes visuais expressam, comunicam e
atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio
da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz
na pintura, no desenho, na escultura, na
gravura, na arquitetura, nos brinquedos,
bordados, entalhes, etc. [...] A integração
entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como
a promoção de interação e comunicação
social, conferem caráter significativo às
Artes Visuais. (RCNEI, 1991, p. 85).

A criança tem facilidade com o ensino
da arte, pois mergulha no universo da imaginação, no mundo do faz de conta, e ela tem o
dom de fantasiar, tornando um simples traço
em um lindo castelo.
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Por meio da música, da dança, da pintura, do desenho, a criança internaliza aquilo
que aprendeu com alegria e descontração,
permitindo um aprendizado significativo.
A união entre a ludicidade e o despertar
de interesse nos alunos pelo conhecimento
por meio da arte faz com que o aluno tenha
vontade de experimentar, na prática, a teoria
aprendida.
Segundo Freire:
A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento
de algo, como pergunta verbalizada ou
não, como procura de esclarecimento,
como sinal de atenção que sugere e alerta faz parte integrante do fenômeno vital.
Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que
não fizemos, acrescentando a ele algo
que fazemos. (FREIRE, 1996, p. 18).

Assim, o professor tem que ser o mediador, estimulando sempre o diálogo e as
práticas artísticas, para que o aluno chegue
ao conhecimento e aprendizagem. É preciso
deixar que o aluno expresse o que sente e o
que causa movimento em sua mente.
Freire relata que;
Quando estou diante de uma plateia de
estudantes, nem sempre se trata de convencê-los ou de mostrar que sua ideia x
ou y é errada e, consequentemente, que
a minha seria a certa. Ao explicar a minha ideia, trata-se mais de fazer com que
eles percebam em que medida as deles,
que partem das suas próprias práticas,
se assemelham às minhas, quando é o
caso, ou divergem das minhas. (FREIRE,
1996, p. 71).

Ao planejar suas aulas o professor tem
que levar em conta todos os segmentos já
citados anteriormente, considerando a importância de todos, promovendo a expressão e
a autonomia dos alunos. Precisa considerar
ainda a faixa etária e o desenvolvimento dos
alunos, desenvolvendo com eles atividades
dinâmicas adaptadas ao nível da turma. Martins, Picosque e Guerra dizem que a “arte é a
linguagem básica dos pequenos e deve merecer um espaço especial, que incentive a exploração, a pesquisa, o que certamente não
será obtido com desenhos mimeografados e
exercícios de prontidão” (1998, p. 102).
É importante dizer que nas artes visuais
os principais objetivos são levar o aluno a
despertar sua imaginação, seu conhecimento
e sua sensibilidade, por meio de obras artísticas, desenhos e pinturas que são realizados
nas escolas.
Segundo Moreno:
A construção da capacidade de criação
na infância é uma forma da criança manifestar a sua compreensão da realidade
que o cerca, de exercitar sua inteligência
ao criar, alterar, organizar e reorganizar
elementos plásticos, é uma construção
do ser humano. Na sua interação com o
mundo, ela vivencia inúmeros contatos
com experiências estéticas que envolvem
ideias, valores e sentimentos, experiências estas que envolvem o sentir e também o pensar e o interpretar. Portanto a
linguagem visual faz parte da formação
integral do indivíduo e não pode ser desconsiderada no contexto da educação
infantil. (MORENO, 2001, p. 44).

Infelizmente, nem todas as escolas consideram a relevância que a arte possui no
desenvolvimento humano, muitos professores
a consideram apenas como um mero passatempo.
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Sabemos que por meio das atividades
artísticas a criança consegue internalizar o
que aprendeu com alegria e descontração,
conseguindo atingir um aprendizado significativo.
Sendo assim, Mödinger destaca que:
Criatividade a artes são processos inteligentes: tanto o produzir quanto o apreciar são comportamentos que requerem
operações complexas de análise, comparações e reconhecimentos de cores,
texturas, sons, movimentos, tonalidades
de vozes e percepções muito sutis e variadas, que exigem noções de espacialidade, sonoridade e domínio corporal, entre
outras. As artes não são pautadas apenas no sensível e no intuitivo. (Mödinger,
2013, p. 42).

Podemos afirmar que a criança produz
cultura por meio de múltiplas linguagens porque brincam, exploram, inventam, constroem,
expressam seu conhecimento de mundo em
gestos, palavras e formas diversas.

Assim para Holm:
Não é mais possível sustentar que todas
as vezes as atividades artísticas com as
crianças terminem com uma obra física,
que em seguida deve ser exposta. [...]
Devemos perceber o ambiente artístico
como uma exploração na interação. O
sentido está em encontrar algo juntos.
Podemos realizar isso em qualquer lugar
do mundo. Não é necessário usar uma
lupa, nos prendermos aos detalhes. Isso
tem que ser algo muito maior. Há sempre
muitas perguntas, e isso é bom. [...] Como
uma intensa sinfonia que nos toca. O arranjo dos “sons” com os quais trabalhamos será como uma experiência musical,
que nós mesmos teremos vontade de pôr
para tocar de novo e de novo. Demolir,
girar, virar, acrescentar novas dimensões.
(HOLM, 2015, p. 108)

Sendo assim, precisamos garantir a exploração de novos caminhos, acolher outras
possibilidades por meio das quais as ideias
vão ganhando novas formas, cores e espaços
imprevisíveis.

Para Ostetto:
[...] é preciso ver a criação e o criador
envolvidos no processo. É necessário
reparar no ser poético de cada criança.
Assim, então, poderemos contribuir para
a ampliação das tão decantadas múltiplas
linguagens ajudando meninos e meninas
a darem forma/expressão aos seus sonhos e devaneios. Só a partir do reconhecimento da base poética e metafórica
do pensamento da criança poderemos,
partilhando experiências e conhecimentos, ajudá-las a seguir adiante em seus
despropósitos. (OSTETTO, 2010, p. 55).

Quando a criança pode tocar os objetos, mexer em diferentes materiais e senti-los,
está marcando a si própria, conhecendo seu
corpo e movimentos, e reconhece seus limites e as possibilidades que tem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse trabalho foi possível perceber o quanto é importante o desenvolvimento da
arte para a educação infantil, porque ela torna a criança segura, mais criativa e desperta o
querer aprender.
A criança explora os sentidos em tudo que faz e quando realiza atividades artísticas,
desenvolve sentimento, autoestima, capacidade de representar, entre outras. Ela vai além da
atividade prática, porque envolve sentimentos e emoções.
A arte permite que a criança compreenda o ambiente no qual vive, reconheça os objetos
e formas que estão ao seu redor, amplia o conhecimento de outras culturas, exercita a observação crítica de sua realidade, ajudando ainda que a mesma possa interagir e se posicionar
com criticidade, desenvolvendo também seu lado criativo.
Esse estudo nos mostrou a importância do planejamento da aula de arte que não pode
ser vista como simplesmente “a hora do lazer”, quando há planejamento, objetivo, técnica,
além de ser mais produtiva a aula será mais atrativa e fundamentada, levando o aluno ao
verdadeiro aprendizado.
Refletimos ainda sobre os quatro segmentos da Arte, pois cada um tem objetivos específicos que contribuem para a formação integral da criança. A Arte Visual desenvolve na
criança a percepção, a imaginação, a sensibilidade, o conhecimento e a produção artística.
A Dança permite que o aluno tenha consciência e conhecimento sobre seu corpo e o espaço
que ele ocupa, desenvolvendo a concentração, a expressividade, a inteligência, a autonomia
e a espontaneidade. A Música traz a interação, a criatividade, a atenção, a apreciação e a
valorização de repertórios. E, o Teatro que exercita a capacidade cognitiva, sensitiva, afetiva,
aprimora o ouvir e a palavra, promovendo relação e atividades interpessoais.
Dessa forma, para Martins, Picosque e Guerra, o papel do professor é:
Valorizar o repertório pessoal de imagens, gestos, “falas”, sons, personagens, instigar
para que os aprendizes persigam ideias, respeitar o ritmo de cada um no despertar de suas
imagens internas são aspectos que não podem ser esquecidos pelo ensinante de arte. Essas
atitudes poderão abrir espaço para o imaginário. (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998, p.
118).
Sendo assim, a Arte precisa ser vista como uma disciplina formadora de opinião, não
apenas como meros desenhos, trabalhos manuais, ou cantigas e representações que não
façam sentido.
Todas as manifestações artísticas devem aguçar os sentidos das crianças, fazendo com
que elas interajam e tornem-se sujeitos pensantes e criativos.
A arte deve propiciar que cada situação apresentada possa gerar um diálogo e algumas
discussões, pois dessa forma haverá a interação entre as crianças, respeitando a idade e o
nível de aprendizado de cada uma delas.
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O professor precisa dar significado ao que vai ser discutido entre seus alunos, dando
direito e oportunidade para que todos tenham a mesma oportunidade.
Fusari e Ferraz atentam para:
Na verdade, um movimento educativo e cultural que busca a constituição de um ser humano complexo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático. Valorizando
no ser humano os aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência
individual, harmonizada ao grupo social ao qual pertence. (FUSARI e FERRAZ, 2001, p. 19).
Sabemos que toda e qualquer manifestação artística levada aos alunos precisam aguçar
seus sentidos, tornando-os críticos e criativos, quando se expressam livremente, despertam
para a música, o desenho, o teatro, entre outros.
Com certeza sabe-se que tudo começa pelo senso comum, pela cultura que trazem
de casa, mas a aprendizagem precisa ser vista pelo professor como uma oportunidade para
uma nova busca pelo saber, pois a criança começa a absorver e entender mais informações
sobre o que procura, tornando a curiosidade ingênua em uma curiosidade intelectual, fazendo
a aprendizagem acontecer.
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OS DESAFIOS PARA EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI
RESUMO: Este artigo busca compreender o currículo escolar da educação básica atrelada a prática
do ensino, tendo em vista o mundo atual, e refletindo o mundo em que viveremos para uma boa
formação cidadã. Neste sentido, objetiva-se uma reflexão a respeito do currículo escolar, tendo
em vista as transformações profundas promovidas, por novos meios de produção e por novas
formas de pensar o mundo, destacando as diversas metodologias de ensino-aprendizagem,
considerando o intenso processo de transformação tecnológica que o mundo vem sofrendo. O
trabalho foi desenvolvido através de revisão bibliográfica, a partir de artigos publicados, bem
como discussões acerca da educação contemporânea. Foi possível perceber que a educação
precisa adaptar-se às novas formas de ensinar principalmente através da interdisciplinaridade,
possibilitando a conexão entre as várias áreas do conhecimento.

Palavras-chave: Ensino; Inovação; Futuras Gerações; Interdisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo foi desenvolvido a partir da revisão de artigos científicos, da
literatura existente acerca da temática educação, contextualizando as recentes
discussões acerca das profundas transformações vividas pela sociedade con-

temporânea.

Assim este trabalho se propõe a discutir e refletir acerca das questões educacionais
da atualidade, ou seja, como a escola vem tratando de temas de interesse social e coletivo,
como a sustentabilidade por exemplo.
Uma vez que essa escola se apresenta com uma estrutura rígida baseada em hierarquias
e autoridade, estando muito distantes da sociedade atual, apresentando divergências entre
sua estrutura curricular, métodos de ensino, por vezes defasados, conteúdos fragmentados,
e que não faz sentido ao aluno. Desta forma o trabalho busca compreender qual é o papel
desta escola da atualidade neste mundo em constante transformação, baseada na tecnologia.
A escola que conhecemos hoje com carteiras e alunos enfileirados, lousa e alunos diante
da autoridade do professor, nem sempre foi assim. Na Grécia antiga, por exemplo, Sócrates
e Platão ensinavam seus discípulos em espaço públicos, ruas, praças públicas, em qualquer
lugar.
O modelo de ensino que conhecemos hoje no Brasil, surgiu no século XVIII na Prússia,
com um sistema que fomentava a disciplina, a obediência e o regime autoritário, que se baseava na forte divisão de classes. O processo educacional era pensado por meio de palestras
e cópias, a ponto de que os alunos eram meros objetos, apenas obedeciam às orientações
e seguiam os ensinamentos.
Este modelo educacional acreditava que as crianças eram instrumentos de manipulação,
voltado a formar contingente para o mercado de trabalho. Sendo originalmente desenvolvido
para controlar as ações dos cidadãos da Prússia, demonstrando um símbolo do poder de
controle do Estado perante os indivíduos. A educação desenvolvida naquele momento não
considerava o afeto, mas sim a obediência numa relação vertical, em que o professor era o
único com autonomia para dizer o que era certo ou errado.
Mas tem que se notar que a escola há pelo menos 50 anos atrás, estava inserida num
mundo, em que os pais, professores e os sistemas educacionais falavam a mesma linguagem. Os pais buscavam um sistema disciplinador, e com muito conteúdo, e os professores
correspondiam a este perfil. Tinha-se uma escola com total coerência com mundo, nem pais,
professores e alunos eram contrários a ela. A escola era uma instituição social eficaz inserida
dentro de uma ordem conservadora.
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O PAPEL DA ESCOLA NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
Será que hoje a escola atende à necessidade dos alunos, dos pais e da sociedade?
O que ocorre atualmente é uma ruptura entre
a escola e o mundo. O mundo dos alunos de
hoje não é o mesmo do professor, o modelo
curricular precisa ser profundamente repensado, ou seja, temos um modelo curricular
defasado.
O mundo do conhecimento precisa ser
mais qualitativo e menos quantitativo. O currículo escolar se apresenta como um currículo
muito carregado de conteúdo tem-se cada
vez mais conteúdo para um menor tempo de
estudos.
Segundo Goergen a escola no Brasil,
sempre valorizou a tradição, nas palavras do
autor: “A tradição brasileira é de conformismo.
A educação precisa se conformar às crianças
e aos jovens. As ideias e teorias não devem
ser impostas autoritariamente” (GOERGEN,
2000, p. 4).
A escola trabalha com um modelo de
educação disciplinador, que muitas vezes se
mostra autoritário e fortemente hierárquico.
Num mundo em que a busca é exatamente
por pessoas, que sejam autônomas, com iniciativa, com criatividade e empreendedores.
Segundo Marques, os currículos escolares se
apresentam muito fragmentados:
Os currículos escolares se configuram
como mera justaposição de disciplinas
autossuficientes, grades nas quais os conhecimentos científicos reduzidos a fragmentos desarticulados se acham compartimentados, fechados em si mesmos
e incomunicáveis com as demais regiões
do saber. A elaboração cognitiva se faz
em negação das complexidades do mundo da vida, do engajamento humano e da
questão dos valores, questão política, em
que implica (MARQUES, 2000, p. 117).

Essa ruptura parte de uma nova concepção de tempo, em que se coloca um abismo
entre escola e sociedade que se apresenta
num novo modelo, o informacional, ou seja, um
modelo social a partir da informação. A escola
ainda se coloca como instituição reacionária,
ou seja, não está aberta a mudanças.
Muito já se tem falado sobre as mudanças que vêm ocorrendo a nível mundial. As
primeiras revoluções no mundo mudaram as
sociedades, a Primeira Revolução Industrial
ocorreu entre 1760 e 1840, com a criação
da máquina a vapor e ferrovias, já a Segunda,
ocorreu no final do século XIX, com o advento da eletricidade e da linha de montagem e
a Terceira na década de 60 se desenvolveu
pela via digital ou do computador.
Temos mais do que um mundo em
transformação, na qual Castells (1999), expressa o conceito de sociedade em rede, caracterizada pela diluição da informação e pelo
novo padrão de informação. O capitalismo
informacional, cognitivo ou do conhecimento
corresponde à quarta fase de desenvolvimento do capitalismo.
No campo social, destacam-se o aumento do fluxo de informações via internet e
a dependência tecnológica, as quais foram
intensificadas pelo uso das redes sociais que
permitem receber muitas informações rapidamente. Surgem novas práticas sociais e culturais com a utilização intensiva da tecnologia
figurando uma nova estrutura social.
Neste contexto, Bauman (2003), compreende que a transformação do mundo adquire um ritmo quase impossível de ser acompanhado, um mundo oposto à formação dos
homens até o momento. Em seu conceito de
Modernidade Líquida afirma que a cultura serve a um mercado orientado à rotatividade,
com clientes a seduzir em meio a um mar
de ofertas excedentes, para atrair uma elite
cultural que tem o máximo de tolerância e o
mínimo de seletividade.
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E essa cultura de mundo líquido exige
de nós a aptidão para mudar de identidade e
não se apegar às coisas do passado, pois estamos inseridos em uma economia baseada
no descarte, acerca disso Bauman nos fala:
Praticar a arte da vida, fazer de sua existência uma “obra de arte”, significa, em
nosso mundo líquido-moderno, viver num
estado de transformação permanente, auto-redefinir-se perpetuamente tornando-se
(ou pelo menos tentando se tornar) uma
pessoa diferente daquela que se tem sido
até então. “Tornar-se outra pessoa” significa, contudo, deixar de ser quem se foi
até agora, romper e remover a forma que
se tinha, tal como uma cobra se livra de
sua pele ou uma ostra de sua concha;
rejeitar, uma a uma, as personas usadas
– que o fluxo constante de “novas melhores” oportunidades disponíveis revela
serem gastas, demasiado estreitas ou
apenas não tão satisfatórias quanto foram
no passado. Para apresentar em público
um novo eu e admirá-lo no espelho e nos
olhos dos outros, é preciso tirar o velho
das vistas, nossas e de outras pessoas, e
possivelmente também da memória, nossa e delas. Ocupados com a autodefinição e a autoafirmação, nós praticamos a
destruição criativa diariamente (BAUMAN,
2009, p. 99-100).

E nesse contexto, o alemão Klaus
Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, nos indica que o mundo passa por uma
profunda transição, o que seria a Quarta Revolução Industrial, segundo ele estaríamos na
chamada Indústria 4.0. Trata-se do desenvolvimento, bem como da incorporação de novas tecnologias desenvolvidas pelas e para
as indústrias.
Estamos falando de um conjunto de tecnologias disruptivas, como robótica, inteligências artificial, realidade aumentada, big data
(análise de volumes, massivos de dados), nanotecnologia, impressão 3D, armazenamento
de energia e computação quântica, biologia
sintética e a chamada internet das coisas, em
que cada vez mais dispositivos equipamen-

tos e objetos são interligados uns aos outros.
Esta revolução não se define isoladamente,
mas pela convergência e sinergia entre elas
(Schwab, 2016, p. 40).
Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho sofrerá grandes mudanças, pois essa
revolução vai exigir novas habilidades, com
os avanços voltados para o cenário digital
sendo requisitadas do ponto de vista técnico.
A previsão é de que mais de 35% das habilidades consideradas importantes hoje serão
mudadas nos próximos anos.
Há uma estimativa de que no futuro
próximo, 60% dos empregos existentes terão
mais de 30% das suas atividades automatizadas. Esse cenário pode representar ameaça, uma vez que demonstra com clareza uma
futura e crescente substituição de atividades
humanas por sistemas baseados em inteligência artificial (SCHWAB, 2016, p. 42).
As mudanças são tão profundas que, na
perspectiva da história da humanidade, nunca
houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso quanto o atual (SCHWAB,
2016). O autor justifica essa ideia: “enquanto
a 3ª Revolução Industrial viu o surgimento de
plataformas puramente digitais, uma marca
da 4ª Revolução Industrial é o aparecimento
de plataformas globais, intimamente ligadas
ao mundo físico” (SCHWAB, 2016, p. 63).
Afirma que já estamos vivendo essas
mudanças, ou seja, vivendo essa nova Era:
Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala,
alcance e complexidade, a transformação
será diferente de qualquer coisa que o
ser humano tenha experimentado antes",
diz Schwab no livro “A Quarta Revolução
Industrial (SCHWAB, 2016, p. 112).
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E onde se encaixa o homem nesse contexto de mudança? O que devemos aprender
e ensinar diante destas perspectivas? A escola está pronta para discutir esse novo modelo
de mundo? Quais são as competências que
a escola precisa desenvolver?
A escola tal qual está estruturada não
dialoga com a geração atual. Essa geração
atual por sua vez se mostra a partir de relações e espaços sociais diferentes dos construídos anteriormente. Num contexto cada
vez mais globalizado e utilizando-se cada vez
mais das novas tecnologias digitais de forma
integrada ao projeto pedagógico; estas são
formas de motivar a geração que está nos
bancos escolares.

A FRAGMENTAÇÃO DO CURRÍCULO
ESCOLAR
Morin (2002) apresenta não apenas
profundas reflexões sobre a educação, mas
uma proposta de currículo universal, atual e
futuro. Ele aborda os sete saberes indispensáveis para o agir cívico de cidadãos conscientes no mundo globalizado e do conhecimento
são: o conhecimento, o conhecimento pertinente, a identidade humana, a compreensão
humana, a incerteza, a condição planetária, e
a antropoética.
Se pensarmos na educação para as
novas gerações, temos e teremos grandes
rupturas. Na atualidade, e pela primeira vez
na história do mundo, não temos ideia de que
tipo de mercado de trabalho haverá daqui a
30 ou 40 anos e que habilidades ou competências serão necessárias. No entanto, é
possível prever com muita certeza que essas
gerações vão precisar continuar aprendendo
e se reinventando a vida toda, e o mais importante é ensinar as pessoas a terem flexibilidade, não será possível pensar em exercer
uma mesma profissão por toda vida e isso é
extremamente difícil e estressante. (HARARI,
2018).

É comum encontrarmos na escola uma
estrutura educacional de separação, ou seja,
cada professor faz o seu trabalho na sua sala
de aula, de forma isolada, deixando de lado
o aspecto coletivo da escola e por vezes na
própria disciplina trabalhada não apresenta
aos alunos a conexão com outras áreas do
saber.
A pedagogia compreendida enquanto
ciência, ou seja, se configurando como ciência, a partir de um pensamento sistematizado
e estruturado. Assim se faz necessário educar
com base num pensamento complexo, através das ciências em suas várias áreas.
A saber, o físico francês Basarab Nicolescu (1999), em seu escrito: “O Manifesto
da Transdisciplinaridade”, coloca que o termo
transdisciplinaridade aparece no cenário da
epistemologia há cerca de trinta anos para
traduzir a necessidade de uma alegre transgressão das fronteiras entre as disciplinas. Já
a transdisciplinaridade, não é uma nova disciplinada, ela tem a função de transcender as
disciplinas.
A sociedade do conhecimento fragmentado fragmenta o indivíduo e o torna um objeto mecânico, multifragmentado, em que cada
disciplina é responsável por estudar cada
peça. Uma tecnociência que busca a eficácia
pela eficácia ampara um pensamento científico fragmentado. Numa perspectiva multidisciplinar, é importante resgatar saberes. Neste
sentido, Nicolescu afirma que: “Tudo ocorre
como se os conhecimentos e os saberes que
uma civilização não para de acumular não
pudesse ser integrado no interior daqueles
que compõem esta civilização” (Nicolescu,
1999, p. 32).
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A linguagem disciplinar pode ser uma
barreira para o conhecimento. A necessidade
de laços entre as disciplinas já apareceu em
meados do nosso século com a interdisciplinaridade e a pluridisciplinaridade. A pluridisciplinaridade trata do estudo do objeto que
geralmente é determinada por várias disciplinas. “A abordagem pluridisciplinar ultrapassa
as disciplinas, mas sua finalidade continua
inscrita na estrutura da pesquisa disciplinar”
(Nicolescu, 1999, p. 34).
Já a interdisciplinaridade pretende a
transferência de métodos de uma disciplina
para outra. Esta possui três graus: de aplicação, epistemológico e de criação de novas
disciplinas. Conforme cita Nicolescu:
A transdisciplinaridade, como o prefixo
‘trans’ indica, diz respeito àquilo que está
ao mesmo tempo entre as disciplinas,
através das diferentes disciplinas e além
de qualquer disciplina. Seu objetivo é a
compreensão do mundo presente, para o
qual um dos imperativos é a unidade do
conhecimento (NICOLESCU, 1999, p. 35).

No contexto educacional é importante a
busca pela integração dos diversos saberes,
que possam se integrar de maneira recíproca,
através das várias áreas do conhecimento. A
sociedade que se apresenta de forma fragmentada, tendo em vista o processo de industrialização, que se caracterizou pela separação do trabalho, visando à alta produtividade.
A interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade são avanços na construção de uma
nova visão social, que leva em conta os avanços científicos e os desafios do mundo contemporâneo. Existe uma gama de diferentes
entendimentos sobre os termos inter, pluri,
meta, multi e transdisciplinaridade. Assim,
eles devem ser elucidados para uma melhor
abordagem de seus significados dentro da
organização do trabalho pedagógico.

A transdisciplinaridade se dá nos espaços entre uma disciplina e outra disciplina, ou
seja, está entre as disciplinas. É caracterizada
como uma metodologia alternativa e complementar em relação à multidisciplinaridade e
interdisciplinaridade, preenchendo o espaço
vazio ao longo das pesquisas. Pensando nesse contexto transdisciplinar, podemos pensar
a escola, e partir dela o mundo de uma forma mais integrada. Se compreendermos que
nossos jovens são o futuro, precisamos estar
cientes de que mundo é este. Assim é importante dar-lhes autonomia.
É importante discutir a implicação de
novos paradigmas na educação, que exige a
construção de uma nova visão, valorizando
práticas educacionais que possibilitem uma
percepção global da realidade. As transformações e os avanços tecnológicos desenvolvidos e empregados em cada momento
histórico influenciam na maneira como a
educação ocorre, essas mudanças através
da comunicação, bem como as tecnologias
disponíveis podem ser percebidas nas novas
modalidades de ensino sejam elas, presencial, semipresencial e totalmente em educação a distância.
O espaço, tal como a sala de aula e o
tempo da aprendizagem, único, rígido e quase
absoluto, onde todos têm que aprender ao mesmo tempo, têm sido contestado, em um mundo que a territorialidade convive cada vez mais
com um outro espaço de trocas construído por
redes digitais de comunicação e informação.
Tradicionalmente, a escola tinha a tarefa exclusiva de promover a aprendizagem por meio de
informações e conceitos, que eram finitos e determinados, conforme Kenski (2003, p.30).
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Na escola atual temos um conflito evidenciado, pois a cultura da técnica questiona
a cultura da escola. A técnica está se chocando com a prática do aprendizado. Ainda
que haja escolas com estruturas altamente
construtivistas, com objetivos cada vez mais
integrados, a ideia da memória ainda existe. A
escola ainda valoriza muito a memória. Toda
cultura informativa deveria reestruturar toda a
avaliação, dando ressignificação à memória,
em uma era onde qualquer mesmo com pouca instrução acessa qualquer informação de
qualquer aparelho tecnológico.
Qual seria o trabalho de uma autoridade
em conhecimento, ou seja, o professor? Há
um questionamento político sobre a noção
de autoridade. Nosso sistema educacional
está pautado em pirâmide de poder, onde na
escola se dá pela direção, coordenação, professores e alunos.
Assim considera-se essencial, termos
claro que o currículo escolar traz muitos desafios, ao mesmo tempo em que possibilita
o desenvolvimento das potencialidades da
escola contemporânea. O currículo escolar
pode ser compreendido como um instrumento social e de responsabilidade coletiva, pensado e construído coletivamente. Na busca
pela autonomia do indivíduo e por consequência das comunidades, ou seja, ser preparado para a vida (CHIZZOTTI; PONCE, 2012).
Sacristán (1998) considera que os alunos precisam ter uma formação bem como
uma visão integral da cultura, compreendendo é importante considerar e possibilitar aos
alunos uma visão de cultura, tendo em vista
que ele está inserido num processo histórico
e condicionado a sociedade a qual pertence,
estas mudanças que parecem ocorrem numa
velocidade inalcançável tanto para docentes,
quanto para alunos, como nos fala Goergen,

A realidade, os ideais, o professor e também os alunos são outros. Vivem todos
nas mesmas condições contemporâneas
profundamente transformadas. Pisam o
mesmo chão movediço do momento histórico, sentem-se inseguros, estão permanentemente em fuga de si mesmos,
fumam , bebem, navegam, se drogam,
se suicidam, têm medo do futuro (GOERGEN, 2000, p. 2).

As mudanças estão ocorrendo agora,
neste momento, precisamos refletir sobre a
cultura e comportamento da educação nos
variados espaços em que a mesma ocorre na
atualidade, desde a tradicional sala de aula
até os modernos e mesmo nas redes sociais.
Segundo Marques (2000):
A entrada da civilização humana mundializada em um novo milênio traz à educação
o desafio de repensar-se ela não apenas
no que se convencionou chamar de seus
fundamentos filosóficos, científicos ou técnicos. À medida que a educação se faz
mola mestra e propulsora da sociedade
contemporânea, mais necessário se torna repensá-la radicalmente, para além, ou
para mais fundo dos modelos e teorias
por que optamos no passado. Torna-se
imperioso repensar a educação nos seus
paradigmas, entendidos estes como pressupostos das estruturas mais gerais e radicais do pensamento e da ação educativa (MARQUES, 2000, p. 114).

Os estudantes desta escola na contemporaneidade são frutos deste tempo histórico,
ou seja, ele é produtos desta sociedade atual,
e desta forma a escola não pode desconsiderar as transformações que vêm ocorrendo.
Desta forma a LDBEN, considera que o foco
da educação deve ser o sujeito, como citado
abaixo:
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[...] princípios e diretrizes gerais da Educação Básica contidos na Constituição,
na LDBEN e demais dispositivos legais,
traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica
comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão significado ao currículo e
à escola. (BRASIL, 2013, p.7).

O mundo atual é instável, bem como
seus conceitos, sendo assim a educação é
cenário de construção dos conceitos acerca
do real. A escola, portanto, faz parte do mundo e da vida, que é flexível, pois se trata do
homem e de suas relações.
A educação para o século XXI, não deve
priorizar uma única habilidade, como por
exemplo, ensinar chinês ou programação de
computadores, precisa ir além, precisa ensinar as pessoas a serem flexíveis mentalmente
(Harari, 2019).
E infelizmente em meio a este cenário
de mudanças certamente países em desenvolvimento, como o Brasil, sofreram ainda
mais com o fortalecimento das desigualdades
sociais. E se pensarmos globalmente as diferenças entre países ricos e pobres pode ser
ainda mais fortalecida. Marques afirma que o
mundo globalizado possibilita ao indivíduo a
autonomia, em suas palavras:

Haverá grandes mudanças no mercado de trabalho nas próximas décadas, alguns
postos deixarão de existir, mas outros serão
criados. O problema é o grande (re)treinamento que isso acarretará, os países ricos
terão mão-de-obra, mas este recurso pode
faltar em países pobres e a consequência disso poderá ser a revolução da automação, que
beneficia países ricos. A pergunta que fica:
– Como os países pobres vão se preparar?
Pois essa revolução vai gerar muita riqueza,
mas que poderá beneficiar apenas os países
ricos (HARARI, 2018).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho foi construído através de revisão bibliográfica, considerando os artigos
publicados e as discussões em torno da temática educação contemporânea bem como
das abordagens de conteúdos e temáticas.
Tendo por objetivo compreender a abordagem da educação atual, em contraponto às
intensas mudanças que vêm ocorrendo no
último século.

Nessa constituição do homem genérico
no mundo globalizado se insere a singularização do sujeito na estruturação simbólica da palavra e da ação em que se pode
ele constituir como socialmente competente e singularmente autônomo, criativo,
atento às muitas possibilidades em aberto no mundo das novas tecnologias, sem
fechar-se no isolamento narcísico ou no
exclusivismo das posições inamovíveis e
sem se deixar absorver pelo excesso e
descontrole das informações que de toda
parte o assediam (MARQUES, 2000, p.
122).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola é uma das intuições mais antigas do mundo, carrega consigo uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade de ensinar. Função esta que tem se tornado grande
desafio, na medida em que esse mundo se transforma numa velocidade inatingível.
E para países em desenvolvimento como o nosso, a escola, principalmente a pública,
além de ensinar, tem que se preocupar com o fator social, uma vez que a escola é o ambiente
que, para muitos, pode significar a única refeição do dia ou o único local onde se aprende
sobre higiene e tem-se, minimamente, a compreensão do que é ser cidadão.
Será que diante do mundo que está por vir, a escola, enquanto segmento social está
refletindo sua prática, e sua própria função enquanto instituição formadora? Percebe-se com
clareza que há muito que se refletir, pois sua voz não está alçando a geração atual.
A escola não tem a função de formar mão-de-obra em seu sentido estrito, mas sim de
formar humanos éticos, autônomos e transformadores e prepará-los para o mundo que está
por vir, incluindo o mundo do trabalho. Mas ao mesmo tempo não pode atuar fechada em si
mesma, caso contrário perde o sentido de sua existência, ainda mais num momento em que
qualquer informação pode ser acessada pelo celular ou qualquer outro aparato tecnológico.
As tecnologias estão neste mundo para serem utilizadas por todos, mesmo que para
uma grande parcela da sociedade não seja uma realidade, tornando-se fator de exclusão
social. No entanto, o uso desta tecnologia não garante educação de qualidade.

30 - Abril/2021 - Educar FCE

705

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

REFERÊNCIAS
A CARTA DE BELGRADO. Disponível em: https://www.mma.gov.br/informma/item/8066-carta-de-belgrado Acesso
em: 30 abr. 2020.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
______. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
______. Arte da vida. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 2009.
BHABHA, Homi. O local da Cultura.Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.
CARR, Nicholas G. A Geração Superficial: o que a Internet está fazendo com nossos cérebros. Tradução Mônica
Gagliotti F. Friaça. – Rio de Janeiro: Agita, 2011.
CASTELLS, M. Cidade, democracia e socialismo: a experiência das associações de vizinhos de Madri. 2. ed. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
______. M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CHIZZOTTI, A.; PONCE, B. O currículo e os sistemas de ensino. Currículo sem fronteiras. v. 12, n.3, 25-36.set/dez.
2012. Disponível em: http://www. curriculosemfronteiras.org/vol12iss3articles/chizzotti-ponce.pdf.
DALBOSCO, Claudio; TROMBETTA, Gerson; LONGHI, Solange M. Sobre Filosofia e Educação: Subjetividade,
intersubjetividade na fundamentação da práxis pedagógica. Passo Fundo: Ed. UPF, 2004.
FERREIRA. L; MARTINS. L; PEREIRA. S; RAGGI. D; SILVA. J. Educação ambiental e sustentabilidade na prática
escolar. Revbea, São Paulo, v.14. nº 2, 2019.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 54 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. GIMENO SACRISTÁN
J. O currículo: os conteúdos do ensino ou uma análise prática? In: GIMENO SACRISTÁN, J. PÉREZ GÓMEZ, A. I.
(Orgs.). Compreender e transformar o ensino. Porto Alegre: Artmed, 1998.
GALIAZZI, M.C; FREITAS, J.V (org). Metodologias emergentes de pesquisa em educação ambiental. Ijuí: Editora
Unijuí, 2005.
GOERGEN P. L. Competências Docentes na Educação do Futuro: anotações sobre a formação de professores,
2000. Nuances, Vol. 1. Departamento de Filosofia e História da Educação - Faculdade de Educação - UNICAMP13084-111 - Campinas - Estado de São Paulo - Brasil.
HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Trad. Janaína Marcoantonio. Porto Alegre: L &
PM, 2015.
______. Yuval Noah. Homo Deus – uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
______. Yuval Noah. 21 lições para o século XXI. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
JACOBI, P. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 118, 2003.
KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e tempo docente. Campinas/SP. Papirus. 2013.
LEFF, E. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 2 ed. Petrópolis: Rio de Janeiro:
Vozes, 2001.

30 - Abril/2021 - Educar FCE

706

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

______. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001.
______. Agroecologia e saber ambiental. Porto Alegre, v.3. n.1. Jan/Mar: 2002.
MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos. Ed. Forense Universitária, 2006.
MARQUES, M. O. A Educação no limiar do Terceiro Milênio, exige outro paradigma. Contexto e Educação Editora
UNIJUÍ Ano 15 nº 59 Jul./Set. 2000 p. 113-128
MARTINS, R.S. Educação ambiental e sustentabilidade: suas dimensões sociopolíticas. v. 8, ed.11. 2018.
NASCIMENTO, AD., and HETKOWSKI, TM. orgs. Memória e formação de professores [online]. Salvador: EDUFBA,
2007. NETO, Alfredo Veiga. Estudos culturais em educação. Porto Alegre: Ed. Universidade, 2000. NIETZSCHE,
Friedrich. Escritos sobre educação. São Paulo: Loyola, 2011.
NICOLESCU, Basarab. O Manifesto da Transdisciplinaridade. Tradução de Lúcia Pereira de Souza. São Paulo:
Triom, 1999.
PÁDUA, S. TABANEZ, M. (orgs). Educação ambiental: caminhos trilhados no Brasil. São Paulo: Ipê, 1998.
REIGOTA, M. Desafios à educação ambiental escolar. In JACOBI, P. et al. (orgs). Educação, meio ambiente e
cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SMA, 1998. p. 43-50.
ROOS, A. BECKER, E.L.S. Educação ambiental e sustentabilidade. Santa Maria, v.5. n.5. 2012.
SATO, M. Educação Ambiental. São Carlos: RiMa, 2003.
SAVIANI, D. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 12. ed. Campinas: Autores Associados, 1996
SCHWAB. Klaus. A Quarta Revolução Industrial livro eletrônico/; trad. Daniel Moreira Miranda. – São Paulo: Edipro,
2016.
TORALES, M.T. A inserção da educação ambiental nos currículos escolares e o papel dos professores: da ação
escolar a ação educativo-comunitária como compromisso político pedagógico. Revista do PPGEA/ FURG – Rio
Grande do Sul, v. especial, março, 2013.

30 - Abril/2021 - Educar FCE

707

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

Graduação em Pedagogia, pela UNI SANT'ANNA
(1995); Especialização em Psicopedagogia, pela
Faculdade Pé João Bagozzi (2007); Especialização
em Neuropsicopedagogia, pela Faculdade Campos
Elíseos, (2018) Professora de Educação Infantil no
CEI Parque Edu Chaves.

SORAIA

FERREIRA COSTA

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

708

Revista Educar FCE - 41 ª Edição - 30- Abril/2021

LIBERDADE DE ENSINAR
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar o princípio da liberdade de ensinar como liberdade,
verificando suas possibilidades e seus limites considerando o controle público da educação. Para
isso foram analisadas a legislação pertinente a ela, considerando a competência legislativa na
matéria, os limites que podem ser opostos à liberdade de ensinar, em especial às universidades, e
a liberdade de ensinar das instituições privadas. Discute sobre a legislação educacional do Brasil,
além de destacar a quem compete legislar sobre a educação no Brasil e a expansão do poder
judiciário na implementação do direito educacional. Abordar o conceito de direito educacional,
além de traçar uma breve história do Direito Educacional no Brasil.

Palavras-chave: Liberdade de Ensinar; Autonomia Universitária; Controle Público; Educação.
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INTRODUÇÃO

P

ensar em Direito Educacional nos remete a uma análise centrada na Constituição
Federal, e para além dela, voltar o olhar para algumas leis que transcorrem sobre
a liberdade e a educação.

Neste sentido, é importante ressaltar a notória divisão existente no Direito Educacional
brasileiro, que perpassa por uma linha tênue entre a presença da liberdade de ensinar dada
como garantida, inclusive à iniciativa privada, e por sua vez, por outro lado, a necessidade
de controle público. Um controle que também transita pelas concepções e olhares daquele
que avalia.
Com um olhar mais afinado, e buscando transcorrer sobre o objetivo deste artigo, propomos uma divisão deste trabalho em cinco partes, procurando, em cada uma delas, analisar um
aspecto do objeto estudado. Na primeira realiza-se uma análise global da legislação vigente,
à luz da Constituição Federal.
Na segunda, aprecia-se, à luz das normas gerais da educação nacional, a competência
do Poder Executivo para baixar ou não normas em matéria educacional. Em um terceiro momento busca-se examinar quais os limites que podem ser impostos às Instituições de Ensino
Superiores (IES) em geral e às Universidades em especial, relativamente aos Cursos oferecidos
ou a serem oferecidos em sua rede, tendo em vista os princípios constitucionais aplicáveis, e
que asseguram a liberdade de ensinar e a autonomia universitária.
A quarta parte está dirigida especificamente ao estudo da liberdade de ensinar nas IES
privadas. Finalmente examina-se a legalidade das determinações que exigem a manifestação
do Conselho Nacional de Saúde, para a criação, respectivamente, dos Cursos de Medicina,
Odontologia e Psicologia, e, em especial, da OAB, para a criação dos Cursos de Direito.
Renato Alberto Teodoro Di Dio, foi o pioneiro a discutir o tema “Direito Educacional” no
Brasil, deixando claro que este é o conjunto de normas, princípios, institutos jus pedagógicos,
produção e regulamentos que orientam e disciplinam as relações entre todos os envolvidos
no processo ensino-aprendizagem.
A Constituição Federal (1998), reconhece a educação como um direito social, estabelece normas, princípios e direitos. A partir da Constituição, outras leis surgiram para que a
educação fosse efetivamente regulamentada em nosso país. Estudos (Cury, 2012), indicam
que há uma crescente demanda pela intervenção do judiciário no tocante à educação básica,
o que denomina-se “judicialização da educação”.
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A LIBERDADE DE ENSINAR COMO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
Visando uma adequada leitura da legislação vigente, referente à autonomia das
Instituições de Ensino Superior, é necessário
destacar três dentre os princípios gerais do
sistema educacional brasileiro, estabelecidos
pela Constituição Federal de 1998:
Art. 206. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e
o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas;
VII - garantia de padrão de qualidade.

Esses três princípios, normas orientadoras fundamentais do Direito Educacional
brasileiro, estabelecem, no que interessa ao
tema em estudo: (a) nos incisos II e III, as
idéias de liberdade e pluralismo, como inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, e
(b) a necessidade de que as IES mantenham
um determinado padrão de qualidade.
Ressaltando ainda, no que se refere especificamente às IES privadas, o texto do artigo 209 da Constituição Federal, estabelece:
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da
educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade
pelo Poder Público.

A Constituição brasileira garante a liberdade e o pluralismo, exigindo a preservação
da qualidade. Para garantir tal qualidade, estabelece, também, a necessidade da avaliação,
ficando o Poder Público com esta responsabilidade. O que implica dizer que o Poder Público
garante a flexibilidade suficiente para que as
IES (Instituição de Ensino Superior) possam, em
suas propostas pedagógicas, realizar os cumprimentos constitucionais exercendo a liberdade
de ensinar, seguindo os padrões de qualidade a
serem exigidos mediante processos avaliativos
oficiais. Segundo Barroso (2012, p. 24):

Judicialização significa que algumas
questões de larga repercussão política ou
social estão sendo decididas por órgãos
do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso
Nacional e o Poder Executivo – em cujo
âmbito se encontram o Presidente da República, (BARROSO, 2012, p. 24).

Barroso (2012) deixa claro que o fenômeno da judicialização surge em 1988 por
conta da redemocratização do Brasil. Sendo
assim, o Poder Judiciário deixa de ser um
departamento técnico especializado para se
transformar em poder político e contribuir
para o aumento da demanda por justiça na
sociedade brasileira.
Como vimos no capítulo anterior, a partir da Constituição de 1988, é possível judicializar a exigência do direito à educação,
levando ao Judiciário o debate sobre ações
concretas ou políticas públicas referentes à
educação.
Com essa normatização do Poder Público ao investir no controle da qualidade, podemos somar novas condições gerais para
a educação nacional. No qual entendemos,
relativamente a esse dispositivo, a necessidade de cumprimento das Leis que estabelecem
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Resumidamente, pode-se afirmar que o
princípio fundamental, inserido no texto constitucional, é o da liberdade de ensinar, o que
implica no reconhecimento da autonomia das
IES e, consequentemente:
• necessidade de que as diretrizes curriculares sejam flexíveis permitindo o
seu exercício em nível pedagógico; e
• criação de novos cursos e aumento
de vagas dos já existentes fiquem
em um plano qualitativo.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SUA
COMPETÊNCIA
Quanto às Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a competência legislativa pertence à União, conforme determina o artigo
22, inciso XXIV da Constituição Federal.
Agora, ao legislar com a finalidade de
proporcionar os meios de acesso à educação
e sobre a educação e o ensino em geral, essa
competência passa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, segundo o que
dispõe o artigo 23, incisos V e IX, respectivamente, também da Carta Maior.
Quando se tratar de competência concorrente, visando assegurar o princípio federativo, a União define as normas gerais, cabendo aos demais entes federados, a elaboração
das normas específicas. Desta forma, o artigo
211 da Constituição determina que a União,
os Estados, o Distrito Federal e os municípios
organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Já, segundo o artigo 8º,
parágrafo 1º, da Lei n.º 9.394/96, LDB (Lei
de Diretrizes e Bases), é da União a função
normativa, quando se tratar da organização
da educação nacional. E o poder de legislar
em matérias de competência da União, segundo o artigo 44 da Constituição Federal, é
realizado pelo Congresso Nacional.
As normas gerais da educação nacional
devem ser buscadas na Constituição Federal e nas leis que estão inseridas fundamentalmente na Lei n.º 9.394/96 (LDB), Lei n.º
10.861/2004 SINAES (Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior) e na Lei n.º
4.024/61 CNE (Conselho Nacional de Educação), a última com a redação que lhe foi dada
pelas Leis n.º 9.131/95 e n.º 10.861/2004
e não em decretos, resoluções e portarias.
Esses instrumentos são apenas para a administração pública regulamentar normas gerais, não podendo modificá-las ou lhes negar
aplicação e efetividade, pois deve considerar

o princípio constitucional da separação dos
poderes e a competência legislativa dele decorrente, bem como o respeito à hierarquia
das normas.
A Constituição Federal e as normas gerais da educação brasileira não permitem, não
autorizam o Poder Público a negar direitos
garantidos pela Assembleia Nacional Constituinte ou pelo Congresso Nacional. Isso significa que quando o Poder Público, por meio
de Decretos, de Portarias, ou de Resoluções
cria algum mecanismo que na prática impede
o exercício de qualquer direito, acaba agindo
inconstitucionalmente.
O parlamento, quando edita normas
que ferem o texto constitucional, age de igual
forma, cabendo ao Poder Judiciário, quando
acionado, declarar a sua inconstitucionalidade.

CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS:
LIBERDADE DE ENSINAR E CONTROLE
PÚBLICO
O princípio da autonomia é abordado
em três momentos da Constituição Federal:
• princípio pedagógico – flexibilidade -,
constante do artigo 206, incisos II e III;
• princípio organizativo – liberdade de
oferecimento pela iniciativa privada, presente no artigo 209; e
• princípio administrativo – autonomia
universitária -, na forma do artigo 207.
Ressaltamos o aspecto organizativo que,
segundo o artigo 209 da Constituição Federal
“o ensino é livre à iniciativa privada”, mediante
o “cumprimento das normas gerais da educação nacional” e a “autorização e avaliação
de qualidade pelo Poder Público”, como o aspecto administrativo, segundo o artigo 207 da
Constituição Federal, “as universidades gozam
de autonomia didático-científica, administrativa
e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão”.
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NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE
ENSINAR
Em primeiro lugar, é necessário visualizar a condição existente no inciso I do artigo
209, de cumprimento das normas gerais da
educação nacional.
Ressaltamos o princípio fundamental
que é o da liberdade de ensinar, isto é, é a
partir deste que devem ser lidas as condições
existentes para garantir a qualidade e o cumprimento de conjuntos normativos oriundos
da Constituição Federal e nas leis (em sentido
estrito) que elas devem ser buscadas e não
em decretos, portarias, resoluções e pareceres, como dito anteriormente.
Paralelamente, no inciso II do artigo
209, de autorização e avaliação de qualidade
pelo Poder Público, apontamos que a autorização e a avaliação estejam ligadas pela qualidade. O que nos remete a considerar que a
autorização e a avaliação precisam analisar
a qualidade de ensino ofertada.
Assim, ao estabelecer uma condição a
Constituição diz que a liberdade de ensinar
pressupõe parâmetros qualitativos definidos
nesses parâmetros, cabendo ao Poder Público analisar cada pedido.
Por outro lado, utilizando meios para
avaliação periódica deve o Poder Público
acompanhar, implementar propostas aprovadas, podendo cancelar a autorização se a
exigência de qualidade, de acordo com os parâmetros fixados, não estiver sendo cumprida.

AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA
A Constituição Federal determina algumas condições para o execício da liberdade de ensinar, uma delas é a autorização
do Poder Público para que, em uma situação
específica, as Universidades passem para Instituição de Ensino Superior (IES), uma nova
categoria.

Isso implica, pois quando autorizada a
funcionar como Universidade, ela adquire autonomia para criar qualquer curso, em qualquer área do saber, cabendo ao Poder Público, a partir de então, a avaliação periódica da
qualidade de ensino.
Podemos constatar essa autonomia universitária expressamente garantida no artigo
207 da Constituição Federal e no artigo 53 da
LDB, que estabelecem autonomia, assegurando diversas atribuições, como: a criação, organização de cursos e programas de educação
superior, previstos nestas leis, obedecendo às
normas gerais da União, e o sistema de ensino.
Além de fixar currículos, observando
diretrizes gerais pertinentes; estabelecendo
planos, programas e projetos de pesquisa
científica, produção artística e atividades de
extensão; fixando o número de vagas, pela
capacidade institucional e as exigências de
cada curso; elaborando e reformando os
seus estatutos e regimentos em consonância
com as normas gerais atinentes; conferindo
graus, diplomas e outros títulos; firmando
contratos, acordos e convênios; aprovando
e executando planos, programas e projetos
de investimentos referentes a obras, serviços
e aquisições em geral, administrando rendimentos conforme dispositivos institucionais;
administrando os rendimentos e deles dispor
na forma prevista no ato de constituição, nas
leis e nos respectivos estatutos; recebendo
subvenções, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com
entidades públicas e privadas; para garantir
a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino
e pesquisa decidir, dentro de recursos orçamentários disponíveis, sobre: a criação, expansão, modificação e extinção de cursos; a
ampliação e diminuição de vagas; elaboração
da programação dos cursos; programação
das pesquisas e das atividades de extensão;
contratação e dispensa de professores; planos de carreira docente.
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Sendo assim, é importante destacar
que quanto ao exercício da autonomia universitária deverá ter o cumprimento das normas
gerais da educação nacional, não podendo
confundi-la com demais normatizações tais
como: Decretos, Portarias e Resoluções que
mudam a cada novo Ministro da Educação,
mas deve-se identificá-las com aquelas contidas na Constituição Federal e nas normas
gerais definidas pelo Congresso Nacional e
que tem por objetivo expresso a questão educacional.
Ao cumprimento das diretrizes curriculares, é essa uma condição decorrente de uma
norma geral da educação nacional, presente
no artigo 9°, parágrafo 2° alínea “c”, da Lei
n.º 4.024/61, com a redação que lhe deu a
Lei n.º 9.131/95, que determina ser competência da Câmara de Ensino Superior (CES)
do Conselho Nacional de Educação (CNE) a
sua fixação e impõe às universidades o dever
de cumpri-las, segundo o artigo 53, inciso II,
da LDB.
Já à fixação do número de vagas, as
duas exigências legais: capacidade institucional (infraestrutura e corpo docente) e exigências do seu meio (relação entre projeto pedagógico e necessidades da comunidade em
que está inserida a Universidade), determinado no inciso IV do artigo 53 da LDB – devem
ser consideradas pela Universidade quando
da definição das vagas dos novos cursos e
também quando do aumento das vagas dos
cursos já existentes; entretanto, esses aspectos, que relativamente às demais IES deverão
ser analisados previamente, no processo de
criação ou de aumento de vagas, no caso
das Universidades apenas serão analisados a
posteriori, quando da avaliação de qualidade
por parte do poder público.

DECISÃO E PRAZO
Quando o Poder Público omite de seu
dever de decidir, pratica ato ilegal incompatível com as Leis de Processo Administrativo
(Lei Federal n.° 9.784/1999) e de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei Federal n.°
9.394/1996), configurando abuso de poder.
Em contraponto a isso, a ausência de
resposta viola a obrigação de proferir a decisão, imposta às autoridades administrativas
pelos artigos 48 e 49 da primeira das leis
referidas, e cujo prazo é de trinta (30) dias,
uma vez instruído o processo:
Art. 48. A Administração tem o dever de
explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações
ou reclamações, em matéria de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o
prazo de até trinta dias para decidir, salvo
prorrogação por igual período expressamente motivada.

Isto é, a ordem jurídica vigente não permite em hipótese alguma a omissão administrativa; pois o silêncio do poder público
caracteriza hipótese de abuso de poder.
Uma vez feita a instrução que deverá
ser seguida com base na legislação vigente,
o Ministério da Educação é obrigado a emitir
manifestação, a fim de cumprir as exigências
constitucionais. Essa manifestação é a emissão do ato de credenciamento, autorização
ou reconhecimento, conforme a natureza do
processo.
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AS IES PRIVADAS E A LIBERDADE DE
ENSINAR
A leitura da Constituição Federal torna
evidente que o ensino não se encontra entre as atividades privativas do Estado, que o
ministraria de forma direta ou mediante concessão.
É o que fica claro da leitura da parte
final do inciso III do artigo 206 do texto constitucional, ao estabelecer entre os princípios
com base nos quais será ministrado o ensino, a “coexistência de instituições públicas e
privadas”:
Art. 206. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e
o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos
de carreira para o magistério público,
com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso público de
provas e títulos;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.

Luiz Antônio Cunha (1988, p.221) ratifica que “estudos têm mostrado que a ideia de
universidade esteve presente no país desde
os primeiros tempos no Brasil colonial, muito
embora a universidade propriamente dita seja
uma construção republicana”.
Ainda sobre isso, Maria Lúcia de Arruda Aranha (2011, p. 46) ressalta que: “[...]

alguns graus de ensino (como o secundário
e o superior) sempre preservaram documentação mais abundante do que, por exemplo,
o elementar e o técnico, trazendo dificuldades
para a sua reconstituição [...].”
Percebe-se que a formação da educação no Brasil nunca foi algo planejado, mas
necessário e desenvolvido durante esses
poucos séculos, conforme as necessidades
dos dirigentes do país.
Neste diapasão é ínsito mencionar que
ainda hoje não está a educação tão além do
período Joanino, pois se percebe uma certa
desorganização da máquina pública quando
se refere a verbas para o ensino. Ao longo
do processo de formação do Estado Nação
Brasil é perceptível a pequena participação
da população, a fim de solidificar direitos inerentes ao homem.
O acesso à educação sempre foi uma
preocupação maior dos que necessitam, do
que daqueles que estão no poder. Entretanto,
as grandes mudanças, dentro do país, infelizmente, vieram do Estado, de forma tímida,
mas necessária, devido às inúmeras revoluções que impulsionaram o mundo. Assim, a
progressão da educação não foi um ato de
caridade do Estado, mas uma necessidade
de se manter ativo no mercado que se transforma constantemente. Assim, afirma Sérgio
Buarque de Holanda (1997, p. 120):
A democracia no Brasil foi sempre um
lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou
de acomodá-la, onde fosse possível, aos
seus direitos ou privilégios, os mesmos
privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os
aristocratas. E assim puderam incorporar
à situação tradicional, ao menos como
fachada ou decoração externa, alguns
lemas que pareciam os mais acertados
para a época e eram exaltados nos livros
e discursos (HOLANDA, 1997, p. 120).
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Referindo-se especificamente à Portaria
n.º 1.264/2004, não deixa de ser indicativo
da sua inconstitucionalidade o próprio texto
da portaria, que busca seus fundamentos na
Constituição Federal, artigo 3°, inciso III (objetivo da República de: “erradicar a pobreza e
a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais”), artigo 43 (“desenvolvimento de um mesmo complexo geoeconômico e social e redução das desigualdades
regionais”) e artigo 170, inciso VII (princípio
da ordem econômica: “redução das desigualdades sociais e regionais”).
Ou seja, o fundamento que é utilizado
para restringir a liberdade de ensinar são os
deveres constitucionais do Estado e os princípios da ordem econômica citados na mesma
Constituição, artigo 174, que estabelece:
Como agente normativo e regulador da
atividade econômica, o Estado exercerá,
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado (CF, 1988,
art.174º).

A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DAS
UNIVERSIDADES
Essa situação se torna mais absurda
quando atinge as universidades, em sua autonomia, expressamente garantida no artigo
207 da Constituição Federal e no artigo 53
da LDB, que em seu inciso I lhes assegura,
dentre outras, a atribuição de, em sua sede,
criar, organizar e extinguir cursos e programas
de educação superior, desde que cumpridas
as normas gerais da educação.
Isso ocorre quando se lhes exige, para
a criação de cursos de determinadas áreas,
a manifestação de órgãos estranhos ao sistema, tal como presente no artigo 54 da Lei
n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB) e no artigo
28 do Decreto n.º 3.860/01, que exigem a
manifestação prévia da OAB para a criação
de Cursos de Direito, sem excepcionar os pe-

didos apresentados por universidades, ferindo frontalmente o princípio constitucional da
autonomia universitária.
O mesmo ocorre relativamente aos Cursos de Medicina, Odontologia e Psicologia,
para os quais o artigo 27 deste mesmo Decreto exige a manifestação do Conselho Nacional de Saúde.
Não bastasse isso, há ainda, em ambas as situações (Cursos de Direito e Cursos
de Medicina, Odontologia e Psicologia) a exigência inconstitucional de deliberação pela
Câmara de Ensino Superior do CNE, homologada pelo Ministro da Educação, mesmo
quando a IES for universidade, conforme artigo 27, parágrafo 2º e artigo 28, parágrafo 2º,
ambos do Decreto n. 3.860/01.
Esquece-se quando da criação dessa
exigência que a autorização do Poder Público, condição prevista na Constituição Federal
para o exercício da liberdade de ensinar, na
situação específica das Universidades se dá
quando da autorização para que a Instituição
de Ensino Superior (IES) passe para essa categoria específica.
Uma vez autorizada a funcionar como
Universidade, ela possui, com base na LDB,
autonomia para criar qualquer curso, em qualquer área. O que cabe ao Poder Público a
partir de então é a avaliação periódica da
qualidade de ensino, sendo, portanto, inexigível, relativamente às Universidades, qualquer
autorização prévia para a implementação de
qualquer curso novo ou aumento de vagas
nos já existentes, quer pelo Poder Público
quer por órgãos ou conselhos profissionais
ou de área.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o exposto neste artigo, podemos concluir que a Constituição Federal
contém em seu texto, em relação ao sistema educacional, três momentos diferenciados que
tratam do princípio da autonomia: como princípio pedagógico pontuado no artigo 206, incisos II e III; como princípio organizativo no qual a liberdade de oferecimento também ocorre
pela iniciativa privada, presente no artigo 209; e como princípio administrativo garantindo a
autonomia universitária, na forma do artigo 207.
O princípio fundamental que rege o oferecimento do ensino superior no Brasil é o da
liberdade de ensinar, atribuído também às IES privadas pela Constituição Federal (art. 206,
inc. II, e art. 209, caput), no qual pontuamos duas condições estabelecidas pela Constituição
Federal (art. 209, inc. I e II), para o exercício da liberdade de ensinar, são: cumprimento das
normas gerais da educação nacional, entendidas como as leis que estabelecem as Diretrizes
e Bases da Educação Brasileira; e autorização e avaliação de qualidade aferidas pelo poder
público, exercido na área educacional diretamente pelo Ministério da Educação.
Vimos que o Poder Executivo possui apenas competência de regulamentação em matéria de Direito Educacional não podendo, portanto, criar direitos ou deveres por meio de
Decretos, Portarias e Resoluções e que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso
XXXIIV, alínea “a”, garante o direito de petição aos órgãos públicos, em defesa de direitos ou
contra ilegalidade ou abuso de poder. É direito subjetivo público, no qual o Poder Público,
independentemente de qualquer regulamentação, não pode negar esse direito utilizando-se
de Decreto, Portaria ou Resolução.
Já a ordem jurídica vigente, em especial a Lei n.° 9.784/1999, não permite a omissão
administrativa, sendo caracterizada como abuso de poder o silêncio do poder público. Uma
vez protocolado o pedido é realizada instrução de forma plena, utilizando-se para isso a legislação vigente, o Ministério da Educação é obrigado a emitir manifestação dentro do prazo legal.
Acompanhando um movimento mundial pelo direito à educação, além da Constituição
Federal de 1988, outras leis garantem este direito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) Lei Nº 9.394/96 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Constatamos que a educação é um direito humano e social, porém este direito passou
a ser oficialmente responsabilidade do Estado brasileiro a partir da Constituição Federal de
1988, sendo possível judicializar a exigência do direito à educação, levando ao Judiciário o
debate sobre ações concretas ou políticas públicas referentes à educação, ou seja, quando
aspectos relacionados ao direito à educação passam a ser objeto de análise e julgamento
pelo poder judiciário.
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A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo tem como tema A brincadeira na Educação Infantil. De início, apresentamos
a brincadeira e sua eficácia no processo de aprendizagem, ressaltando a importância do lúdico
para a obtenção de um melhor desempenho educacional. Em seguida descrevemos sugestões
como a parceria entre família e escola, o uso de materiais não estruturados associado à educação
ambiental e o uso de espaços como brinquedoteca e parque, para que os professores possam
trazer cada vez mais a brincadeira para o cotidiano dos alunos. Apresentamos a interação
e a brincadeira como norteadores da educação infantil e mostramos algumas propostas de
intervenção, através das quais se destacam a linguagem visual, artística e escrita, por meio de
vídeos, cartazes e pesquisas realizadas, além de expressão corporal mediante apresentação
de músicas e confecção de brinquedos a partir de materiais recicláveis. Por fim, buscamos
conscientizar que a brincadeira é de suma importância para o desenvolvimento da criança,
portanto, deve ser levada a sério e planejada. Para a realização do trabalho foi realizada uma
pesquisa bibliográfica sobre o assunto.

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

A

brincadeira auxilia na aquisição de conhecimentos, desenvolve a imaginação e
favorece a socialização. Por meio da brincadeira a criança desenvolve sua personalidade, adquirindo novos conhecimentos. Conhecimento sobre o mundo e
sobre si mesmo aprimora a percepção espacial e temporal e se apropria culturalmente de
seu contexto sócio-histórico.
Nela está presente também a interação, que proporciona compreensão e socialização
de seus saberes e sentimentos e o contato com o outro - seja com outra criança ou adulto
- lançando-se em uma dinâmica de responsabilidade e reciprocidade. Pois as brincadeiras
também são regidas por normas, regras e respeito mútuo. Toda criança tem o direito de brincar.
A brincadeira é algo tão importante para a infância, pois por meio dela que se desenvolve a
coordenação motora, as habilidades, a oralidade e a expressão.
Muitas escolas infelizmente possuem poucos espaços para o brinquedo e a brincadeira
das crianças, questão que pode estar atrelada à concepção atribuída ao brincar, a subsídios
públicos e outras questões que influenciam as práticas no interior das escolas. Assim, este
artigo visa apresentar uma pesquisa teórica sobre o brincar nesta etapa singular da educação básica e uma importante ferramenta para o ensino e aprendizagem de conhecimentos
necessários à vida. Sabemos que o lúdico, proporcionado pelo brincar, eleva a aprendizagem
e o desenvolvimento:
A educação lúdica, na sua essência, além de contribuir e influenciar na formação da criança e
do adolescente, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma prática democrática enquanto investe em uma produção séria
do conhecimento. A sua prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a
interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação do meio
(ALMEIDA, 1994, p.41).

Esse artigo vai de encontro à necessidade de várias escolas que pretendem promover
uma variedade de brincadeiras e brinquedos para os alunos. De igual modo, proporcionar
integração e aproximação entre família e escola e comunidade.
Quando se fala em jogos e brinquedos que devem estar presentes nas instituições de
educação infantil, logo vem à nossa mente aqueles que são comercializados em lojas e que
passam na televisão, no entanto, não se trata necessariamente somente desse tipo de material.
Os materiais não estruturados são um rico subsídio para confecção de diversas práticas
educativas e lúdicas na educação infantil, favorecendo o processo de criação da criança ao
construir um brinquedo para si, tornando os envolvidos a se identificarem como uma sociedade mais consciente e sustentável, que economiza os recursos naturais e protege o planeta.
Trazer a consciência de todos que a brincadeira não deve ser vista como mero passatempo das crianças, mas que deve estar inserida no cotidiano, dentro da sala de aula, auxiliando
a criança em seu desenvolvimento integral.
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BRINCAR É IMPORTANTE E DEVE SER
LEVADO A SÉRIO

cidades e assim proporcionar-lhes a adequada
atenção e cuidados.

Algumas escolas como já mencionado
apresentam poucos espaços para as crianças
brincarem, tendo às vezes a Unidade Escolar
apenas uma brinquedoteca ou pátio e com
pouca variedade de brinquedos.

Para a construção de práticas na educação infantil em que o foco seja a criança e
seu desenvolvimento e não apenas o contato
com os conteúdos ( que não são menos importantes) os docentes necessitam estar em
constante resgate de brincadeiras ( inclusive as
culturalmente herdadas e historicamente (re)
construídas), que com o passar dos anos são
esquecidas.

Assim sendo, como o professor pode
promover o lúdico nas práticas da sua turma
de educação infantil em um cenário onde o
brincar não tem o devido espaço? O que fazer,
para que instituição, famílias e comunidade tenham consciência de que brincar não é mero
passatempo, mas é uma ferramenta primordial
para o desenvolvimento da criança?
Os profissionais de educação infantil
devem ser criativos para obterem alternativas
para aproximar os jogos, brinquedos e brincadeiras, cada vez mais do cotidiano escolar.
Fazer entender que tais ferramentas são das
mais importantes no processo de ensino e
aprendizagem e que são um subsídio para observação, compreensão e reflexão do desenvolvimento individual e coletivo das crianças e
para o planejamento de práticas significativas.
A criança como um ser em construção
só conhece, experimenta, se movimenta, cria,
explora, interage, descobre e sente, na relação com os objetos e com as pessoas que
as cercam. E para que esta relação esteja à
altura de sua fase, o brincar é a maneira mais
apropriada.
A partir da compreensão da importância dos brinquedos e brincadeiras, o professor
pode ampliar o uso dessas ferramentas para
além da escola, envolvendo as famílias, num
projeto em que todos os envolvidos pelo desenvolvimento e cuidado da criança, possam
unir-se nesta temática.
Participar do mundo infantil, partilhar as
experiências, medos e anseios das crianças,
também faz os adultos resgatarem sua infância, compreenderem melhor o conceito de
criança e infância bem como as suas especifi-

Os jogos ao ar livre, as atividades de
exploração de si e do mundo, as tão preciosas
interações com os objetos de conhecimento e
mediação da relação aluno-mundo devem ser
de forma reflexiva.
É interessante planejar atividades lúdicas
com foco na aprendizagem e de forma sustentável, através do uso de materiais recicláveis,
igualmente importante é obter a participação
das famílias e da comunidade na preocupação
com o desenvolvimento das crianças através
da brincadeira, mostrando aos envolvidos que
o brincar na verdade conduz a uma valorização da criatividade, autonomia e descoberta,
como passos essenciais para o pleno desenvolvimento da criança na escola e para além
dela.
O brincar é a atividade mais importante
da criança. Logo, não deve ser separado de
suas atividades cotidianas. Através da brincadeira a criança aprende a socializar, ter autonomia, experimenta o mundo e podendo encontrar meios para resolver conflitos internos
ocorridos em seu dia a dia. Assim sendo, na
educação infantil, a interação e a brincadeira
devem nortear as práticas educativas para que
faça sentido a ela.
As crianças devem ser autônomas no
momento das brincadeiras e o professor auxilia no papel observador e mediador de conflitos, vão potencializar as experiências, abrindo
novos caminhos. Para isso é necessário reeducar o olhar sobre o percurso da criança nesta
etapa, percebendo a primazia que é o lúdico
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no processo de aprendizagem na educação
infantil, como afirma Almeida (2014):
A educação lúdica contribui e influencia
na formação da criança, possibilitando
um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto
espírito democrático enquanto investe em
uma produção séria do conhecimento. A
sua prática exige a participação franca,
criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação
do meio (ALMEIDA, 2008, p. 41).

Para que se desenvolva um projeto de
intervenção é necessária a motivação e criatividade do educador e da instituição, considerando a participação da comunidade e das
famílias e tendo a criança e suas especificidades como centro de todas as dimensões do
projeto.
Não se trata de apresentar um problema
descontextualizado de sua vida cotidiana nem
de desconsiderar o contato e a construção do
conhecimento que a escola deve proporcionar
através de suas práticas. Deve-se encontrar as
necessidades emergentes do contexto sócio-histórico-cultural das crianças e trazer práticas
que enriqueçam essas três dimensões.
Uma das questões emergentes na sociedade atual é a sustentabilidade, presente nos
documentos norteadores para a educação brasileira em todas as etapas e que deve portanto
fazer parte das práticas da educação infantil.
A participação dos familiares nesse processo de valorização do brincar é de grande
relevância, uma vez que proporciona a estes
mais aproximação com a escola e com o ato
de brincar de seus filhos, favorecendo o vínculo afetivo com estes. Também conscientiza a
todos os envolvidos sobre consumismo ligado
à propaganda exagerada de brinquedos prontos. Evidencia que, no ato de brincar, a criança
deseja que o brinquedo ou jogo satisfaça sua
necessidade de descoberta, de interação e
que dele possa fazer significado para si.

Uma proposta de construção de brinquedos com sucata, por exemplo, interliga questões de enriquecimento do ambiente escolar
e valorização do brinquedo e brincadeira com
autonomia, sustentabilidade e aproximação família-escola-comunidade, através das coletas
e exposições dos resultados do projeto que
possa ser elaborado.
Ao darem vida a materiais que foram resgatados do lixo, escola e alunos agem para si
e para o mundo. Exercem a cidadania através
da sustentabilidade e reciclagem, valorizam a
autonomia e criatividade, resgatam ou reforçam os laços com a comunidade e a família
e ampliam suas capacidades de entender as
transformações do mundo.
A nossa infância é marcada pelo brincar.
Os brinquedos e brincadeiras mudam de acordo com o lugar, no entanto sua essência é a
mesma, se divertir e aproveitar cada momento.
A brincadeira funciona como um alimento para
a personalidade que está se constituindo. Segundo Piaget (1975) e Winnicott (1975), conceitos como jogo, brinquedo e brincadeira são
formados ao longo de nossa vivência (apud,
MALAQUIAS,2013 s/p.).
Uma ótima oportunidade de desenvolvimento para a criança é o momento da brincadeira. Através dela a criança aprende, experimenta o mundo, organiza emoções e elabora
sua autonomia de ação. Segundo Piaget citado
por Malaquias (2013),
A criança passa por quatro estágios de desenvolvimentos, desta forma só na era do
iluminismo que aparece registros das primeiras iniciativas de atendimento à infância,
dando espaço para atenção, cuidado e brincadeiras (apud, MALAQUIAS,2013, s/p).

O brincar proporciona uma relação social rica pelo diálogo, bem como a noção do
diferente, do novo é aguçado. O respeito também é fundamental, para que haja o efetivo
brincar. É importante que a criança entenda
que o ganhar não será sempre possível, mas
que o perder faz parte da vida e das relações
sociais. Para Kishimoto (2011):
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O jogo infantil é normalmente caracterizado pelos signos do prazer ou da alegria,
entre os quais o sorriso. Quando brinca livremente e se satisfaz, a criança demonstra por meio do sorriso. “Esse processo
traz inúmeros efeitos positivos aos aspectos corporal, moral e social da criança”
(KISHIMOTO,2011, p. 29).

Para alguns professores é ainda um desafio inserir o brincar na sala de aula. Manusear os brinquedos e brincadeiras como ferramentas no processo de ensino aprendizagem,
perceber que o brincar desenvolve habilidades
na criança.
Pois requer habilidades e competências
que não são desenvolvidas apenas na graduação. Contudo é necessário que este aprenda
a utilizar a brincadeira, os jogos, como forma
de auxílio em seu dia a dia. Tendo sempre a
criança como foco e não somente os conteúdos a serem ministrados.
O brincar é a atividade mais importante
da criança. O brincar não deve estar separado
das atividades cotidianas, pois é o brincar, a
interação e a troca de experiências que norteia
o trabalho na educação infantil. A criança precisa do brincar para se desenvolver.
Ao brincar, a criança aprende muitas
coisas, também na interação com o outro. Há
troca de vivências, resolução de conflitos ao
dividir os espaços e os brinquedos.
Através da brincadeira ela aprende a
socializar e até encontrar meios para resolver
conflitos internos ocorridos em seu cotidiano.
O professor tem o papel de observador, mediador de conflitos e também é um parceiro
experiente das crianças.
A relação família/escola possui seu papel nesse contexto e é necessária no processo
educativo do aluno. É importante que ambas
busquem alternativas que facilitem o entrosamento entre si.

PIAGET afirma:
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)

No decorrer dos anos, a escola e família
têm sofrido grandes transformações. Tais mudanças acabam interferindo na estrutura familiar bem como na dinâmica escolar.
Os pais e/ou responsáveis cada vez mais
estão ocupados com o trabalho para garantir o
sustento da família, ou outras preocupações e
acabam transferindo para a escola algumas de
suas tarefas educativas, sobrecarregando os
professores com responsabilidades que dizem
respeito à família.
Assim sendo, a escola deve assumir um
papel significativo na construção da parceria
família/escola, considerando a necessidade da
família, criando situações que os possibilitem
participar ativamente dessa parceria. Como
exemplo, propiciar o dia da família na escola,
onde os alunos possam expor/apresentar trabalhos realizados, brinquedos confeccionados
bem como apresentações teatrais e musicais.
A educação infantil, como porta de entrada da trajetória escolar de um indivíduo, deve
trazer práticas para o desenvolvimento físico,
cognitivo, afetivo e social. Para que a criança
construa seu papel de cidadão, de direito e
também de deveres, a educação ambiental,
como urgência mundial, deve estar presente
em todos os momentos. Conforme Martins,
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Em 1998 foram criados, pelo MEC, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
documento que norteia os conteúdos do
ensino fundamental. Os PCNs apresentam os temas transversais, nos quais está
incluso o tema meio ambiente (MARTINS,
2009, p.9.)

O problema ambiental já é antigo, mas
se as práticas escolares não abordassem o
tema - mesmo que timidamente - como a escola vem fazendo com os temas transversais
curriculares, as coisas estariam bem piores ao
nosso redor.
Ao trabalhar a educação ambiental na
escola de educação infantil, respeitando o seu
nível de desenvolvimento, a criança já estará
desenvolvendo o senso crítico, tanto da sociedade como um todo, mas também a autocrítica, revendo suas atitudes, no modo de se
relacionar com o lixo, com a natureza. Como
afirma Rodrigues:
Neste sentido, torna-se essencial que a
educação ambiental crítica, dialógica, já
faça parte de sua realidade, para que a
criança possa criar e se expressar nessas
relações, ampliando sua rede de relações
e sua visão de mundo, desvelando uma
realidade que é complexa e ancorando-se
por meio de sua corporeidade (RODRIGUES, 2011, p. 177).

E bem sabemos que, ao serem provocados por questões de conscientização acerca
do consumo de água, energia, produtos, as
crianças se engajam, levando estas questões
para fora da escola, conscientizando todos a
sua volta, marcando assim sua entrada na vida
cidadã de fato.
O que queremos expressar é que dá pra
fazer uma ligação entre o brincar e a educação ambiental na educação infantil, conscientizando crianças e famílias a fazerem uso de
materiais recicláveis, por exemplo, para confeccionar brinquedos e promover a brincadeira e
o aprendizado.

Levando em consideração a ênfase que
a brincadeira deve ter na educação infantil e
a urgência de uma ação de envolvimento de
todos os adultos que participam do processo
de desenvolvimento das crianças da escola,
a reciclagem teria um importante papel nesta
proposta.
Familiares, professores, comunidade,
funcionários da limpeza, cozinheiras, enfim
todos os envolvidos com a criança e a escola, podem colaborar trazendo materiais como
caixas de papelão, garrafas plásticas, caixas
de leite, bobinas de papelão, tecidos, potes e
mais materiais que achassem ser interessante para atividades criativas a serem realizadas
pelas crianças. Seria muito enriquecedor, que
os adultos que soubessem fazer algum tipo
de arte com recicláveis, apresentassem uma
oficina na escola.
O uso dos materiais recicláveis seria de
extrema relevância no sentido da significação
que as crianças podem dar aos objetos. Caixas e garrafas plásticas podem virar casinhas,
carrinhos, pinos de boliche. Potes e latas fazem esculturas de areia, viram instrumentos
musicais. Caixas de leite viram blocos de montar, tampas plásticas viram peças de tabuleiro
e assim a imaginação da criança ganha vida,
fazendo ressignificações que são ao mesmo
tempo ação e subsídio para incorporação e
compreensão do mundo dos adultos ao seu
mundo e vice-versa.
Além da educação ambiental como facilitador no brincar, temos a chamada brinquedoteca que é um dos espaços de suma
importância na infraestrutura de uma escola
de educação infantil. Com o avanço das tecnologias e modo de trabalho, os brinquedos se
tornam cada vez mais interativos e intuitivos,
de modo que a criança possa brincar sozinha.
Os adultos têm cada vez menos tempo
para estarem com as crianças nas brincadeiras
e o mercado em torno da infância se aproveita
cada vez mais da urgência da vida moderna
das famílias, em detrimento de desenvolver
nas crianças a interação social, os movimentos
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do corpo, a criatividade e autonomia, questões
basilares para que o sujeito se desenvolva plenamente.
A escola, como lugar de desenvolvimento, deve então privilegiar espaços com objetos
e momentos de forma a atender especificidades da infância e sua cultura, para que se cumpra o dever e o direito de mostrar o caminho
para o aprender e para agir no mundo de forma coletiva e individual, criativa e autônoma.
Neste espaço, as atividades, os brinquedos, disposição do mobiliário, as cores e formas devem ser convidativos, provocativos, de
construção de interações e experiências que
vão auxiliar as crianças na compreensão de si,
do outro e do mundo, com linguagens adaptadas ao seu nível de desenvolvimento e proporcionando evolução das capacidades físicas
e intelectuais. Assim, este espaço privilegia o
uso dos brinquedos construídos a partir das
sucatas.
Outro local de suma importância nas
escolas de educação infantil é o parque. Nos
primórdios da educação pública no país, os
parques eram quase que um sinônimo de escola já que, naquele momento, as creches nasciam de necessidades mais assistenciais do
que propriamente educativas.
Hoje, com as reformas e a importância
que se dá a uma educação integrada ao cuidado, a infraestrutura é pensada numa educação
que integra os espaços da escola, de forma
que o prédio e seu entorno tenha significado
para as crianças e propiciem para elas uma
educação de qualidade. Porém, os espaços
lúdicos da escola têm ocupado cada vez mais
um lugar de simples recreação e diversão, caracterizado pelos adultos como passatempo,
lugar de liberação de energias acumuladas
ou descanso para os próximos momentos de
exigências de contenção física dos pequenos.
Os brinquedos estáticos dispostos nos
parques como escorrega, trepa-trepa, gangorra entre outros, promovem o desenvolvimento
tanto físico como mental. Mas é importante um

melhor aproveitamento deste espaço, que por
ser aberto, traz mais sensação de liberdade.
É neste momento que a criança se expressa melhor. Para o mais significativo deste
espaço, seria necessário integrar outros brinquedos, crianças com faixas etárias diferentes, professores mais participativos ao invés de
apenas observadores e atividades de construção e descoberta. Assim, o parque privilegia o
brincar com jogos feitos de sucata como boliche, carrinhos de puxar, casinhas e cabanas.
A idéia deste artigo é o enriquecimento
dos espaços da escola em que se valorizem
o brinquedo e a brincadeira, a criatividade,
a relação família-escola, com atividades que
possibilitem desenvolver as capacidades de
se relacionar com o mundo e com as suas
transformações, de forma autônoma e cidadã.
As atividades podem ser de caráter sequencial ou projeto, onde envolvem a temática
da sustentabilidade. Tornar o mundo sustentável é fator emergente na atualidade. Através do
desvendar de suas características, oportuniza-se o contato com diferentes áreas do conhecimento científico, das linguagens e expressões
socioculturais.
E a escola, que tem como uma das finalidades a melhoria da sociedade e do contexto
em que se insere, deve tomar as iniciativas
que lhe cabem. Quando o assunto é brincar o
replanejamento deve ser feito a todo momento, de acordo com a dinâmica do grupo de
trabalho e pela realidade local onde a escola
está situada.
As diretrizes da educação infantil, tem
como eixos norteadores, o brinquedo e a brincadeira na relação da criança com o conhecimento. Nesta etapa da educação básica, é
primordial que a construção do conhecimento
seja de forma lúdica e prazerosa.
A escola de educação infantil deve ter
no seu projeto pedagógico atividades em que
os tempos e espaços da instituição possam
promover as mais variadas interações entre as
crianças, os adultos, os objetos de conheci30 - Abril/2021 - Educar FCE
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mento de acordo com cada etapa do desenvolvimento e que proporcione um salto para
as etapas seguintes com respeito e autonomia
das crianças, que devem se constituir como
sujeitos nos tempos e espaços da instituição.
Mesmo que os projetos políticos pedagógicos tenham os princípios norteadores
das diretrizes para a educação infantil em
seus textos, muitas escolas ainda não conseguiram consolidar em suas práticas, tempos
e espaços, uma educação que proporcione
a ludicidade com autonomia, com prazer por
aprender, com curiosidade e vontade para descobertas e reformulações culturais.
É preciso conscientização do papel do
educador, comprometido com a pedagogia,
com a qualidade de suas práticas e com a
construção do conhecimento de mundo que é
tão importante nesta etapa da vida das crianças. Nesse sentido, o papel do docente na
educação infantil é aquele que deve olhar com
atenção para as crianças com as quais convive, observando cada criança e suas particularidades a fim de a todas alcançar:
O lúdico é tão importante para o desenvolvimento da criança, que merece atenção por parte de todos os educadores.
Cada criança é um ser único, com anseios, experiências e dificuldades diferentes. Portanto nem sempre um método de
ensino atinge a todos com a mesma eficácia. Para pode garantir o sucesso do processo ensino-aprendizagem o professor
devem utilizar-se dos mais variados mecanismos de ensino, entre eles as atividades
lúdicas. Tais atividades devem estimular
o interesse, a criatividade, a interação, a
capacidade de observar, experimentar,
inventar e relacionar conteúdos e conceitos. O professor deve-se limitar apenas a
sugerir, estimular e explicar, sem impor,
a sua forma de agir, para que a criança
aprenda descobrindo e compreendendo
e não por simples imitação. O espaço
para a realização das atividades deve ser
um ambiente agradável, e que as crianças possam se sentirem descontraídas e
confiantes (ALMEIDA, 2014, p. 3).

A criança descobre o mundo pelas diferentes linguagens, expressões corporais, pelas
interações, afetividades e principalmente pela
ludicidade. As iniciativas de se trabalhar com
sucata e reciclagem na educação, vêm de encontro com uma prática voltada para a construção de cidadania, de uma sociedade mais
justa, de proteção ao planeta. Traz uma vasta
possibilidade de proporcionar atividades em
que vários conhecimentos científicos e disciplinares estão envolvidos.
O contato com os conhecimentos elaborados aparece de forma lúdica nas transformações dos materiais recicláveis em brinquedos
e jogos e no brincar com tais produtos. Aqui
também se observa a construção da identidade e a atividade significativa.
As diferentes etapas do projeto, as discussões nas rodas de combinados, as transformações observadas dos materiais da natureza,
dos espaços da instituição e a construção dos
brinquedos e jogos, permitem às crianças a
construção de noção de tempo e espaço.
Através destas observações, podemos
perceber que uma prática de qualidade no cotidiano da educação infantil não mais depende
de subsídios políticos, financeiros, acadêmicos
ou sociais, embora esses fatores influenciam.
É possível trazer atividades significativas
com os espaços e materiais presentes no contexto da instituição e com auxílio da família e
da comunidade. A criatividade, a experiência
e a profissionalidade do educador são fatores
importantes se se quer proporcionar uma construção de conhecimento comprometida com
as concepções de criança, infância, educação
infantil e projeto de sociedade presentes nas
diretrizes, nos projetos políticos pedagógicos
da instituição e nas necessidades emergentes
da criança contemporânea.
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