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EDITORIAL
a tecnologia foi a mais forte aliada: as aulas, que
eram presenciais, de repente, passaram a ser de
modo remoto, pois o distanciamento social era (e
está sendo) necessário. A partir da internet, disseminada mundialmente nas últimas décadas, os
professores passaram a fazer uso de tecnologias
educacionais para o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos disciplinares.

OS DESAFIOS DO PROFESSOR NA PANDEMIA DA
COVID-19 E O SEU TRABALHO

Em dezembro de 2019, a mídia divulgou um certo
vírus que estava se espalhando em Wuhan, uma
cidade da China. Com o passar dos dias, os mais
atentos começaram a ter alguma preocupação com
esse vírus. Em março de 2020, o vírus já tinha se
alastrado no mundo todo e no Brasil não foi diferente.
Na segunda semana de março, repentinamente, o
surto da chamada síndrome respiratória aguda grave (ou Sars) foi anunciado e começava uma nova
era: uma pandemia com a disseminação mundial
da Covid-19, uma doença que desde março de
2020 vem assombrando as pessoas do mundo
todo. Nessa nova era, precisaríamos reaprender a
viver.
Como forma de promoção da saúde pública, o lockdown e a necessidade do uso de máscara e outras
medidas de higiene foram anunciados em diversos
estados e municípios brasileiros como forma de
frear a disseminação da doença.
Em todas as esferas, o mundo foi transformado repentinamente e na educação não foi diferente. Os
portões de escolas, faculdades, universidades, em
inúmeros países do mundo, foram fechados. Foi
necessário pensar em novas formas para que o
processo de ensino e aprendizagem continuasse
com professores e alunos distantes fisicamente. E

Em um contexto de aula presencial, Machado
(2007) propõe como objeto de trabalho do professor a organização de um meio propício para a
aprendizagem de conteúdo das diferentes disciplinas e o desenvolvimento de capacidades específicas. E essa organização não se limita à sala de
aula, já que o processo de planejamento e o de
avaliação é essencial para que ocorra o processo
de ensino e aprendizagem. A partir de março de
2020, com as aulas remotas, o professor precisou
se apropriar de novas formas para a organização
desse meio para conduzir à aprendizagem dos conteúdos escolares.
O professor precisou aprender, urgentemente, a
utilizar ferramentas tecnológicas, sendo novidade
para muitos. Do recém-formado ao experiente. Estratégias necessárias no ensino presencial não serviam mais para o ensino remoto e novas estratégias
foram necessárias. O termo “aula síncrona” e “aula
assíncrona” passaram a ser comuns no dia a dia
de alunos, professores e gestores. Foi preciso ao
professor passar a dominar ferramentas tecnológicas ou ambientes virtuais de aprendizagem como
Google Classroom, Moodle, Google Meet, Zoom,
lousa digital e outras ferramentas do “G Suite”, por
exemplo. Assim, o professor teve que aprender a
fazer diversas coisas, como, só para citar algumas,
gerar link em mural de turma, adicionar e excluir
alunos em ambientes virtuais de aprendizagem,
compartilhar o material da aula via drive, gravar vídeos, editar vídeos, entre inúmeras outras tarefas,
aumentando ainda mais as suas atividades, que já
não eram poucas.
Além de aulas síncronas ou assíncronas, passou a
ter que se comunicar com alunos em diversas mídias, no Google Classroom, no WhatsApp, no Moo31 - maio/2021 - Educar FCE
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dle, por e-mail [...] e, a depender do nível, a também
atender pais de alunos em algumas dessas mídias.
Enfim, foi necessário desenvolver novas habilidades
para se adaptar ao momento pandêmico.
É importante mencionar discursos que, muitas vezes, querem sustentar uma imagem negativa dos
professores, como constatado por alguns autores
(MACHADO, 2007; BUTTLER, 2014, TESTA, 2020).
Nesse contexto de pandemia, os desafios foram
e continuam sendo inúmeros ao professor, que
mostra que é o verdadeiro ator capaz na realização de seu trabalho. Mesmo diante de inúmeras
dificuldades, como falta de capacitação adequada
para lidar com as ferramentas tecnológicas, fusão
entre ambiente familiar e de trabalho, familiares com
Covid-19 ou perdas familiares, filhos com aula em
casa, entre inúmeras outras, o professor se mostrou
resiliente, com grande capacidade de superação
das adversidades.

SIDERLENE MUNIZ-OLIVEIRA

Professora-pesquisadora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, atuando no Campus Dois
Vizinhos e no Programa de Pós-graduação em
Letras do Campus Pato Branco. Doutora e Mestra
em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
(PUC-SP). Integrante dos grupos de pesquisa “Linguagem, Atividade e Desenvolvimento Humano”
(UTFPR-PB) e “Análise da Linguagem, Trabalho
Educacional e suas Relações: Aprendizagem, Gêneros Textuais e Ensino” (USP). Lattes: http://lattes.
cnpq.br/6396411843386149. E-mail: (smoliveira@
utfpr.edu.br).

Nesse novo período educacional, há inúmeras discussões sobre pontos positivos e pontos negativos.
De qualquer forma, a aula não parou! É preciso
sempre destacar a importância e a responsabilidade do professor e o seu papel para a formação
de uma sociedade, sem o qual nenhuma profissão
existiria!
Finalizo este texto com o trecho de uma canção de
Brandão (1995) retirado da epígrafe de Muniz-Oliveira (2019), “Na sala de aula é que se forma o
cidadão; na sala de aula que se muda uma nação”.
Nesse contexto de pandemia, na sala de aula virtual! Bravo, professor!
Referências
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AS ARTES E O COTIDIANO INFANTIL
RESUMO: Este artigo pretende abordar reflexões a respeito do cotidiano infantil e a presença das
artes visuais. As crianças estão rodeadas pelas artes em sua vida cotidiana, mas a extensão em
que as artes informam suas vidas e o espaço em que o fazem será diferente para cada criança.
Compreender essas experiências da perspectiva de uma criança pode ajudar os professores
a oferecer experiências artísticas significativas em suas salas de aula. Portanto, é importante
considerar: onde as crianças vivenciam as artes e qual é o valor dessas experiências a partir de
sua perspectiva? As artes são um campo amplo, portanto, para os fins deste artigo, o foco será
nas artes visuais.

Palavras-chave: Experiências; Perspectiva; Vida Cotidiana.
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INTRODUÇÃO

N

o cenário da primeira infância, os educadores devem reconhecer que a educação
artística é um local para a criatividade, onde as crianças podem explorar suas
identidades e entendimentos do mundo enquanto avançam continuamente em
seu desenvolvimento holístico.
A educação artística deve promover o crescimento de bebês e o desenvolvimento holístico de crianças pequenas, encorajando sua aprendizagem e apreciação estética em um
ambiente artístico de brincadeira com apoio guiado se necessário, usando atividades culturalmente apropriadas que capturem e mantenham seu interesse. Essencialmente, a educação
artística deve ser uma disciplina estimulante, relaxante e agradável, onde as crianças podem
desenvolver, aprender e crescer em seu potencial artístico.
A educação artística oferece a bebês e crianças pequenas oportunidades artísticas que
estimulam seu aprendizado ao mesmo tempo que contribuem e avançam em seu desenvolvimento holístico. As artes são um bloco de construção importante nos primeiros anos, pois
apoiam o desenvolvimento de uma criança de várias maneiras, promovendo suas competências cognitivas, sociais, de resolução de problemas e pessoais, bem como seu desenvolvimento físico, verbal e emocional. Portanto, a educação e as atividades artísticas devem ser
benéficas para bebês e crianças pequenas de várias maneiras; influenciando e aumentando
suas habilidades cognitivas, físicas, sociais e emocionais simultaneamente.
Na primeira infância, os bebês estão constantemente crescendo e aumentando suas
habilidades, construindo ideias de como as coisas funcionam. Participar de atividades adequadas ao desenvolvimento aumentará suas habilidades holísticas, o que será vantajoso para
eles no aprendizado posterior.
As crianças também estão crescendo em confiança com as experiências cotidianas,
como a linguagem oral, tendo novas capacidades para desenvolver conhecimento, simbolismo e representação, e devem ser oferecidas oportunidades artísticas que irão avançar e,
consequentemente, beneficiar seu desenvolvimento holístico e habilidades de aprendizagem.
Portanto, o conhecimento do desenvolvimento infantil é imperativo ao ensinar educação
artística, pois os educadores devem estar conscientes de como as crianças podem ser mais
incentivadas em seu desenvolvimento holístico. Nas artes visuais, bebês e crianças pequenas
desenvolvem suas habilidades motoras finas em conjunto com o pensamento cognitivo e a
expressão. Com bebês e crianças pequenas, suas marcações (rabiscos) significam algo para
eles, pois fazem conexões cognitivas entre essas marcas e objetos conhecidos.
O desenvolvimento da linguagem também pode ser explorado e estimulado na participação nas artes visuais por meio de professores engajando uma criança individualmente,
encorajando o uso e explorando novo vocabulário relacionado à sua arte em discussão, fornecendo-lhes uma maneira de usar a linguagem de forma significativa.
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A educação artística desempenha um papel cada vez mais importante na primeira infância, e o objetivo da educação artística não é apenas encorajar o desenvolvimento, mas também fornecer oportunidades adequadas e apropriadas ao desenvolvimento que continuarão a
impulsionar o desenvolvimento e a aprendizagem holística da criança. Com base no conceito
de jogo artístico, é importante permitir que bebês, crianças pequenas e crianças pequenas
tenham a liberdade e o prazer desenfreado de experimentar e explorar as artes,
Algumas crianças serão mais hábeis com canetas, outras com tintas, e outras terão mais facilidade,
usando argila do que arame. Alguns preferiram materiais como as tintas, a meios mais controlados
e precisos como as canetas. Ao expor as crianças a diferentes meios e ao se tornarem sensíveis
aos aspectos que distinguem os trabalhos artísticos de seus alunos, o professor terá um quadro
mais completo de cada criança (KRECHEVSKY, 2001, p.146).

É evidente o quão importante é dar às crianças a liberdade de descobrir, explorar, imaginar e experimentar de forma independente ao aprender dentro das artes. Além disso, eles
estarão conscientes ou inconscientemente desenvolvendo seus pensamentos e sentimentos
cognitivos, sociais e emocionais sobre suas experiências artísticas.
Ao participarem nas artes, bebês e crianças devem ser capazes de descobrir e explorar
materiais e recursos livremente, promovendo a motivação para criar algo usando sua imaginação e ideias. Isso também lhes permitirá expressar como se sentem em relação ao mundo, estimulando seu desenvolvimento e aprendizagem holística. Quando crianças pequenas
participam de oportunidades artísticas que permitem liberdade, experimentação e exploração
em um ambiente sem falhas, elas não ficam entediadas, estressadas ou passivas, pois a atmosfera é relaxada e permite a criatividade e a liberdade de expressão, semelhante a quando
estão em jogo livre.
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AS EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS NO
UNIVERSO INFANTIL
As experiências artísticas desempenham um papel vital no desenvolvimento da
criança, sendo o pensamento artístico uma
forma particular de conceber a realidade e,
portanto, à semelhança da forma como as
crianças constroem o conhecimento na brincadeira, as suas aprendizagens e atividades
artísticas precisam de fazer sentido para elas,
integradas nas suas próprias experiências. A
educação artística deve encorajar a participação por meio de oportunidades culturalmente apropriadas, aumentando ainda mais
o desenvolvimento holístico e o aprendizado
artístico.
A cultura influencia pensamentos e comportamentos, considerados não apenas em
termos de diversidade étnica ou racial, mas
também em outras dimensões como religião,
localização geográfica e status socioeconômico. Ao ensinar artes, os educadores devem
estar atentos às diferentes associações culturais que cada criança tem, para que possam
se beneficiar das oportunidades artísticas.
A infância pode ser vista como uma
“construção social dentro de um contexto histórico-cultural”, portanto, o contexto de uma
criança deve ser reconhecido, pois a aprendizagem ocorre por meio de influências sociais, culturais e históricas. Bebês e crianças
pequenas precisam e encontram segurança
no familiar, portanto, atividades de arte culturalmente reconhecíveis que se conectam aos
seus fundos de conhecimento irão despertar
seu interesse, beneficiando assim seu aprendizado artístico,
[...] as manifestações mais criativas também se originam nos impulsos primários,
cujo desenvolvimento é traçado por toda
essa obra. E assim, todo artista e todo
amante da arte deixaram que neles continue vibrando a criança que persiste em
cada um de nós (GREIG, 2004, p. 173).

Em relação à cultura étnica, a cultura
local também deve ser considerada, e os
educadores podem proporcionar às crianças
oportunidades de ver e vivenciar objetos e
artefatos valorizados pelas culturas da comunidade para que possam se familiarizar com
eles.
A arte visual é uma forma de as crianças se conectarem, identificarem e construir
suas identidades culturais por meio de aprendizagem e atividades que se relacionam com
seus interesses e experiências, incentivando
ainda mais seu desenvolvimento e participação na arte. Ao reconhecer os fundamentos
de conhecimento de um indivíduo, o desenvolvimento artístico e a aprendizagem podem
ser influenciados dessa forma promovidos.
Ao ensinar educação artística, as identidades
culturais das crianças devem ser bem representadas nas oportunidades de arte.
Promover a apreciação estética nas
artes é essencial ao encorajar o desenvolvimento holístico e o aprendizado das artes.
As crianças devem saber o que consideram
esteticamente agradável (seja à vista, ao som
ou ao movimento) para que apreciem, mantenham o interesse e, assim, também tenham
como objetivo alcançar mais resultados em
sua própria jornada artística,
Os educadores devem corresponder às
expectativas de todos aqueles que precisam aumentar sua competência em termos de alfabetismo visual. Eles próprios
precisam compreender que a expressão
visual não é nem um passatempo, nem
uma forma esotérica e mística de magia.
Haveria então, uma excelente oportunidade de introduzir um programa de estudos
que considerasse instruídas as pessoas
que não apenas dominassem a linguagem verbal, mas também a linguagem
visual (DONDIS, 1997, p.230).
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A educação artística deve encorajar e
instruir a apreciação estética, uma vez que
promove ainda mais o desenvolvimento holístico da criança e a aprendizagem das artes,
uma vez que cultiva conceitos pessoais daquilo que consideram e definem arte 'agradável'.
Mais ainda, a instrução e o desenvolvimento
da apreciação estética encorajam o orgulho
individual e a satisfação na arte pessoal, além
de apoiar o que a criança considera esteticamente agradável.
No entanto, nas artes visuais, quando
bebês e crianças pequenas criam uma peça
que é significativa para eles e que acham
esteticamente agradável, eles não querem
descartar ou desconsiderar, mas possessivamente apegam-se a ele para fins individuais,
como mostrar aos pais.
Portanto, os educadores têm um papel
importante em orientar as oportunidades de
arte para estimular ainda mais a apreciação
estética de uma criança, localizando arte que
capte seu interesse, como visitar e observar
obras de arte em um museu, encontrar peças
musicais agradáveis ou assistir a uma peça
que a classe possa assistir.

AS ARTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Durante o crescimento e desenvolvimento das crianças, desde os primeiros meses de
vida, é fundamental estimular adequadamente
os seus sentidos. Compartilhar o espaço criativo com outros meninos e meninas e realizar
experiências artísticas comunitárias permite
que os mais pequenos interajam entre si e
comecem a construir o seu próprio universo
simbólico:
Frequentemente, explicamos o desenvolvimento da criança pelo prisma de suas
funções intelectuais, ou seja, diante de
nós, qualquer criança apresenta-se como
um ser teórico que, dependendo do maior
ou menor nível de desenvolvimento intelectual, passa de um degrau etário para
outro. Não são consideradas as necessi-

dades e as inclinações da criança, seus
impulsos, os motivos de sua atividade,
sem o que, como demonstra o estudo,
nunca ocorre a passagem da criança de
um estágio para o outro (VIGOTSKI, 2008,
p. 24).

A primeira infância é uma questão de
descoberta. As crianças aprendem explorando o mundo ao seu redor: observando, alcançando, tocando, cheirando, saboreando,
imitando e muito mais! As artes são um parceiro perfeito para o aprendizado na primeira
infância porque encorajam a experimentação
e a descoberta. Teatro, Drama e Jogo criativo permitem que as crianças desenvolvam
sua própria expressão criativa e imaginação.
De acordo com a LDB Art. 29: “A educação
infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade 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 (p.17)”.
No decorrer dos primeiros anos de vida,
as crianças brincam, cantam, dançam e desenham naturalmente. Atividades essenciais
para o desenvolvimento dos sistemas sensoriais, motores, cognitivos, emocionais e, em
última instância, do cérebro, que permitem às
crianças aprender a aprender.
A presença da arte na educação, por
meio da educação artística, contribui para o
desenvolvimento integral das crianças e jovens. Esta caracteriza-se por enriquecer e dar
um grande contributo cognitivo no desenvolvimento das capacidades e competências dos
alunos, tais como o empreendedorismo, a diversidade cultural, a inovação, a criatividade
ou a curiosidade.
A atividade artística do aluno desperta
sua fantasia e seu poder imaginativo; leva à
valorização da cor e das formas, bem como
à formação da personalidade, da autoconfiança, do respeito e da tolerância. Em outras
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palavras, para a criança, a atividade artística
é um meio de desenvolvimento dinâmico e
unificador,
Todas as coisas pequenas exigem vaguear do olhar, a paciência do toque transformador da mão. Miniaturizar o mundo é
trazê-lo inteiro pelo olhar para dominá-lo
com a mão artesã: basta o gesto que desenha ou pinta, modela ou constrói para
fazer um mundo reduzido tornar-se microcosmo que se pode envolver e trazer pelo
olhar a grandeza do conjunto: em um instante tudo está ali (RICHTER, 2007, p.8).

A arte é uma linguagem que fará com
que a criança se expresse por meio de diversos elementos e será a criatividade e a imaginação que terão um papel mais importante
em todo esse processo. Arte para crianças
é um estilo de vida e tem muitos benefícios.
Como a inteligência ou a beleza, a criatividade é um traço visto como raro e inerente,
um traço intuitivo e não pode ser ensinado;
os trabalhos produzidos por quem tem criatividade são impressionantes e inatingíveis.
No entanto, se as crianças tiverem as oportunidades adequadas para praticar e desenvolver sua criatividade, como acontece com
qualquer músculo do corpo humano, a característica se tornará mais forte e mais natural.
As crianças que pegam um giz de cera
ou um marcador e começam a desenhar iniciaram o desenvolvimento de suas habilidades motoras. Embora possa parecer que esses rabiscos aleatórios não significam nada,
as crianças conectam seus desenhos com
o pensamento e a narração, e seus corpos
começam a desenvolver habilidades motoras.
Eventualmente, os rabiscos tornam-se linhas
finas ou traços em negrito e as palavras tornam-se histórias que aparecem na página.
As habilidades motoras finas e grossas
aprendidas em atividades artísticas, como
desenho e dança, ajudam a preparar o cérebro para o aprendizado adicional, conectando modalidades táteis e visuais. Não há

dúvida de que as artes são divertidas para
as crianças. Mergulhar naquelas pinturas a
dedo e fazer uma linda foto para pendurar
na geladeira é incrível. Atuar em uma peça é
estimulante. Mas as artes também ajudam as
crianças a se desenvolverem em muitos níveis
fundamentais.
As artes sempre foram consideradas
um passatempo apaixonado e expressivo, e
isso vale também para as crianças, embora
de uma maneira diferente da dos indivíduos
mais velhos.
Por exemplo, enquanto as artes ajudam
os adultos a liberar sentimentos que, de outra
forma, poderiam ter dificuldade de expressar,
as artes ajudam as crianças a explorar seu alcance emocional para que estejam mais bem
equipadas para lidar com os altos e baixos
que se tornarão parte de suas vidas à medida
que envelhecem.
O teatro, a dramatização e a representação de papéis, em particular, são especialmente adequados para o desenvolvimento
das habilidades emocionais das crianças.
Especialmente para crianças pequenas, desenhar, pintar e esculpir nas aulas de arte
ajudam a desenvolver habilidades visuais-espaciais.
As crianças precisam saber mais sobre
o mundo do que apenas o que podem aprender por meio de textos e números. A educação artística ensina os alunos a interpretar,
criticar e usar informações visuais e como
fazer escolhas com base nelas.
Os benefícios de incluir e enfatizar as
artes criativas na educação infantil são numerosos e extensos, variando do físico ao
emocional e ao mental. Mas como as artes
criativas podem desenvolver a capacidade física das crianças?
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Embora quase não consideremos nossas ações garantidas, nossa capacidade de
nos mover e nossa coordenação é composta
por habilidades motoras grossas e finas, e
nosso nível de habilidade nesses movimentos
é desenvolvido ao longo de nossa infância.
Vários tipos de atividades de artes criativas ajudam as crianças a desenvolver suas
habilidades em ambas as categorias de movimento. Por exemplo, quando uma criança
agarra e usa um pincel ou cola botões e fios
no papel, ela está engajando e aprimorando
suas habilidades motoras finas. No entanto,
quando ele dança, pulando e batendo palmas
ou pulando no ritmo da música, ele estimula
a parte do cérebro que controla as habilidades motoras gerais. A utilização dessas áreas
na infância é crítica para as habilidades posteriores da idade adulta.Segundo Proinfantil
(2006, p. 34):
Todo o movimento que ela faz ao trabalhar com a argila, com a massinha, com
sucatas, desenhos, pinturas, colagens
etc. estará favorecendo a qualidade de
seus movimentos, inclusive para a escrita.
Quando a criança tem oportunidades de
desenhar, esculpir e modelar, não há a
menor necessidade de que ela faça exercícios psicomotores específicos. Esse tipo
de exercício esvazia o caráter autoral da
expressão gráfica dos meninos e meninas
com os quais trabalhamos e incentivam a
reprodução de estereótipos (PROINFANTIL, 2006, p. 34).

Assim como a colaboração, as crianças nas artes aprendem que são responsáveis por suas contribuições para o grupo. Se
eles perderem ou errarem, perceberão que é
importante assumir a responsabilidade pelo
que fizeram. Os erros fazem parte da vida, e
aprender a aceitá-los, conservá-los e seguir
em frente será muito útil para as crianças à
medida que envelhecem.

A criatividade envolvida na educação
artística fortalece as habilidades de pensamento crítico das crianças. Aprender visualmente por meio de desenho, escultura e pintura desenvolve habilidades visuais-espaciais.
Isso ensina as crianças a interpretar e usar
informações visuais.
Conforme os alunos interpretam imagens visuais de artistas e aprendem sobre a
história da arte, isso os ajuda a compreender
o conceito de diversidade cultural. Ver uma
cultura diferente explorada por meio de um
meio visual, como esculturas ou pinturas, ajuda as crianças a processar informações de
maneira diferente do que ler sobre elas em
um livro didático.
Já na época dos gregos antigos, filósofos como Platão reconheciam o valor inerente
do estudo das artes. Teatro, música, dança e
artes visuais eram vistos como parte integrante da sociedade grega e ainda hoje são um
componente integrante da educação.
A arte nas crianças aumenta as suas
capacidades intelectuais, mas também o faz
com a comunicação entre pais e filhos desde muito cedo porque através dos desenhos,
pintura e até dança. Os pais vão conhecer os
seus filhos um pouco mais. Por que isso está
acontecendo? Porque ajuda a se divertir mais
e com isso o vínculo afetivo será aumentado.
Além disso, a arte também é muito
importante para as crianças porque as faz
pensar em si mesmas, tanto interna quanto
externamente. A arte infantil tem tantos significados, tantos, quanto as crianças pensam.

31 - maio/2021 - Educar FCE

16

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

A OBSERVAÇÃO DAS CRIANÇAS E O
DESENVOLVIMENTO DA APRECIAÇÃO
ARTÍSTICA
Por meio da observação, uma criança
pode refletir sobre o que considera esteticamente agradável e essas reflexões irão, com
sorte, influenciar positivamente sua própria
jornada artística por meio da inspiração.
Ao apoiar o desenvolvimento de sua
apreciação estética e abertura a novas ideias,
bebês e crianças pequenas se beneficiam
disso, pois quando começam a reconhecer
o que a arte é esteticamente agradável para
eles, eles discutirão seus pensamentos ao
mesmo tempo que refletem criticamente sobre suas observações, usando esta arte para
informar seu trabalho atual e futuro.
Os bebês são muito pequenos para serem instruídos na apreciação estética, no entanto, encorajar e instruir a apreciação estética em bebês e crianças pequenas irá inspirar
seu trabalho e, portanto, continuar a cultivar
e promover seu desenvolvimento holístico e
aprendizagem nas artes.
Como jogo livre, as crianças devem
ter liberdade para explorar e experimentar
as artes, seja dança, música, teatro ou artes
visuais. Além disso, como bebês, crianças
pequenas e crianças pequenas estão em diferentes períodos de desenvolvimento, as artes fornecem a cada estágio a oportunidade
de promover seu desenvolvimento holístico e
aprendizado das artes, ao mesmo tempo que
encoraja sua individualidade.
A educação artística deve promover o
desenvolvimento holístico em um ambiente
culturalmente sensível e exploratório, dando
apoio orientado se necessário, enquanto também descobre e promove o que uma criança
acha esteticamente agradável. A participação
nas artes desempenha um papel crucial na
maneira como uma criança entende seu ambiente, seu mundo e, por fim, a si mesma.

A formação integral como uma das aspirações do milénio continua a abarcar a educação estética e artística nos vários sistemas
educativos, nomeadamente ao nível da educação inicial ou pré-escolar. Isso porque essa
esfera educacional é essencial e indissociável
do processo formativo de meninas e meninos
na primeira infância; as suas experiências iniciais desde o nascimento estão ligadas às
expressões artísticas e estas estimulam fortemente o seu desenvolvimento humano.
Ao refletir sobre os atributos da arte
como expressão da realidade social, é possível considerar que, como qualquer esfera,
suas concepções são o resultado do desenvolvimento contínuo e progressivo do sistema em que é moldada e condicionada; razão para destacar o seu lugar como forma
de consciência social que está presente nos
processos educativos e não escapa às reconstruções que as pessoas fazem da cultura
no tempo em que vivem, as quais têm, fundamentalmente, uma expressão estética,
A arte é antropomórfica ao máximo, na
medida em que apresenta o mundo do
homem como criação do homem; seu
antropomorfismo (assim como seu antropocentrismo) está orientado para a genericidade; dada esta orientação, a arte é
mais antropomórfica que o pensamento
cotidiano (HELLER, 1977, p. 108).

A expressão estética está presente e
demonstra a assimilação e transformação humana, onde o emocional e o espiritual geram
um comportamento criativo nas suas várias
relações com a realidade, englobando a natureza, a sociedade e o pensamento em três
grandes esferas: conhecimento, atividade e
educação.
Educar meninos e meninas em idade
pré-escolar do ponto de vista estético e artístico significa um desenvolvimento psíquico e
físico que se coloca como condição relevante
de sua personalidade futura.
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Os modelos pedagógicos da educação infantil reconhecem a atividade estética e artística,
que meninas e meninos, deveriam desenvolver
como condição indispensável de sua formação,
desde a concepção de Fröebel; Pedagogia alemã precursora da educação infantil em 1837, que
vem sendo reforçada desde então por pesquisas
neuropsicológicas e educacionais que mostram
que a educação artística desenvolve o pensamento e, com ela, a produtividade e a criatividade
das pessoas quando estimulada desde a infância; por outro lado, as atividades e expressões
artísticas estão intimamente relacionadas com a
socialização de meninas e meninos e favorecem
a criação de vínculos afetivos.
A educação inicial e pré-escolar constitui
a primeira fase do desenvolvimento adequado
para a promoção de várias competências, onde
os conteúdos artísticos não devem ser um complemento, mas sim um elemento essencial na
formação dos futuros cidadãos.
Na primeira fase da vida, as meninas e
os meninos conhecem o mundo que os rodeia,
os seus ambientes físicos e humanos de uma
forma geral e através da condição múltipla da
percepção sensorial, que é fortemente estimulada quando são aplicados recursos artísticos no
processo de aprendizagem, na forma de brincadeira e liberdade de expressão.
A prática e a fruição artística proporcionam
condições que ativam as esferas cognitivas, afetivas e comportamentais do ser humano desde
a mais tenra idade. Percepção, memória, emoções e motivações são processos essenciais no
desenvolvimento de meninas e meninos, para os
quais a experiência artística contribui fortemente,
possibilitando impressões duradouras e valiosas
na formação de sua personalidade.
O processo de percepção desde a idade pré-escolar considera os estímulos artísticos:
sons, formas, cores, texturas, gestos, movimentos; eles são altamente motivadores no jogo e no
restante das atividades de aprendizagem. Estes
permitem despertar e externalizar as percepções,

ideias e sentimentos que surgem nas fases do
desenvolvimento infantil e contribuem para a formação de experiências estéticas e da capacidade criativa dos pequenos.
A associação e representação de estímulos causados pelos recursos da arte incitam o
interesse, a fantasia e a criatividade. A prática
expressiva da arte e da expressão corporal condicionam o desenvolvimento das habilidades psicomotoras em meninas e meninos, tanto finos
quanto grosseiros.
A prática de movimentos, direções e uso
de espaços auxiliam na satisfação das necessidades de mobilização corporal da criança. Além
disso, os recursos da linguagem visual (cor, forma, linhas, texturas, relações fundo-figura, etc.)
enriquecem a percepção e a representação gráfica ou pictórica da apreensão, fazendo emergir
seu pequeno mundo interior.
Por sua vez, a música é a manifestação
artística que mais influencia o desenvolvimento
infantil, com base nas canções de ninar e nas
canções de ninar maternas desde o nascimento,
a harmonia e a melodia sonora estimulam reações emocionais e reconhecimentos que deixam
marcas na atenção e na memória das crianças.
Universalmente, um dos jogos favoritos de
meninas e meninos são as rodadas, rodas, círculos ou rodas, que surgiram com as civilizações
humanas. Desde o nascimento das religiões, a
dança de roda se manifesta, atestada por desenhos da Idade da Pedra e ritos mágicos de
todos os continentes, que ainda são praticados
por algumas etnias que preservam sua cultura
ancestral.
Esta é uma condição sócio - histórica que
favorece um trabalho pedagógico baseado na
diversidade de culturas com atenção desde a
mais tenra idade. Universalmente, um dos jogos
favoritos de meninas e meninos são as rodadas,
rodas, círculos ou rodas, que surgiram com as
civilizações humanas.
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OS BENEFÍCIOS DAS ARTES VISUAIS
NA ESCOLA
A arte em geral, especialmente as artes
visuais, estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas nas crianças. Desde muito cedo, a pintura, o desenho e a plasticina
promovem a apropriação do conhecimento
e tornam-nos mais conscientes do processo
que utilizaram para o fazer.
Usando seus sentidos, as crianças integram rapidamente o que acabaram de aprender em sala de aula por meio desses tipos de
atividades. Quando ficam mais velhos, esse
estímulo continua de forma mais fluida e avançada.
Ao desenhar, por exemplo, é necessário observar cuidadosamente o ambiente para
tentar capturar o que for encontrado. As artes
visuais estimulam o olhar atento ao nosso entorno para captar diferentes tipos de eventos.
Outro caso é também o da fotografia, que
ajuda os jovens a estarem mais atentos ao
que está acontecendo e a tentar captar com
precisão o que está acontecendo. Graças às
artes visuais, detalhes do cotidiano que antes passavam despercebidos passam a ser
o centro das atenções.
O incentivo e o desenvolvimento de um
talento específico promovem segurança e autoestima nas crianças. Ser capaz de colorir
dentro das linhas ou desenhar uma figura promove nas crianças um sentimento positivo de
realização por atos que parecem pequenos,
mas que realmente criam confiança e os motivam a seguir em frente.
Além disso, posteriormente, atividades
de arte coletiva, como exposições, promovem
a segurança e a autonomia dos jovens envolvidos. As artes visuais são um veículo para
gerar atenção positiva para os alunos,
A humanidade acumulou na arte uma experiência tão grandiosa e excepcional que
qualquer experiência de criação doméstica e de conquistas pessoais parece ínfima e mísera em comparação com ela. Por

isso quando se fala em educação estética
no sistema de educação geral deve-se
sempre ter em vista essa incorporação da
criança à experiência estética da sociedade humana: incorporá-la inteiramente
à arte monumental e através dela incluir
o psiquismo da criança naquele trabalho
geral e universal que a sociedade humana
desenvolveu ao longo dos milênios sublimando na arte o seu psiquismo (VYGOTSKI, 2001a, p. 351-352).

A arte em geral serve como veículo de
expressão. As artes visuais são um forte catalisador de emoções, sentimentos e ideias que
geram uma catarse para crianças e jovens. É
também uma forma de organizar o que pensam e transmitir aos outros uma mensagem
sobre a sua realidade.
A arte é, em última análise, um mecanismo criativo e saudável de expressar o que
você sente e de tornar diferentes pontos de
vista conhecidos de uma forma agradável e
harmoniosa. Da mesma forma, observar e estar em contato com a arte aumenta a diversidade de pontos de vista e gera cidadãos mais
abertos e tolerantes às diferentes formas de
vida.
As artes visuais implementadas na educação escolar podem ajudar os alunos a desenvolver sua criatividade e a desenvolver sua
personalidade. As artes performáticas infantis
ajudam-nas a pensar criativamente, melhorando suas habilidades mentais e de imaginação.
As escolas que implementam artes visuais
na educação desenvolvem as habilidades e
a personalidade dos alunos.
As artes visuais são amplamente apreciadas através de pinturas, esculturas, curtas-metragens e documentários. Para uma pessoa aprender artes visuais, são necessários
anos de prática consistente para que possam
colocar sua imaginação e criatividade de forma concisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os benefícios da arte para crianças são muitos e incluem habilidades de resolução de
problemas, criatividade, alfabetização, habilidades motoras finas e grossas, conexão e compreensão. A arte está naturalmente ligada à criatividade, atributo que cada vez mais é apontado
como um dos fatores mais importantes para o sucesso de indivíduos, organizações e culturas.
A verdade é que a arte é vital, embora algo intangível, e que se as crianças se envolverem em
atividades artísticas práticas, elas aprenderão muito melhor em todas as disciplinas.
Criatividade é a capacidade de pensar fora da caixa proverbial, de unir duas ideias não
relacionadas de uma nova maneira. Soluções para grandes problemas e avanços de todos
os tipos estão ligados à criatividade. A capacidade de ser criativo é vital para o sucesso de
nossos filhos e o bem-estar de nosso mundo.
Agora, mais do que nunca, enfrentamos desafios incríveis, como discórdia racial, guerras, aquecimento global e extinções em massa. Indivíduos, organizações e governos buscam
soluções inovadoras todos os dias. Conclui-se então que a Arte como parte do cotidiano é
fundamental para o desenvolvimento prazeroso e significativo das crianças.
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O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES POR MEIO DE
BRINCADEIRAS E ATIVIDADES FÍSICAS
RESUMO: Este artigo procura refletir a respeito das contribuições das brincadeiras e das atividades
físicas para o desenvolvimento integral da criança. O brincar faz parte da essência de cada um,
contribui no desenvolvimento social , cultural das pessoas, favorece aprendizado, tornado apto
a viver na sociedade sem agressão a sua existência, por meio, do simbolismo realiza ações e
intervenções no mundo, desenvolvimento a imaginação, a confiança, o controle, a criatividade, a
cidadania, suas frustrações, a cooperação e o relacionamento interpessoal, a brincadeira é a porta
de entrada para um outro mundo, possibilita a exploração e reflexão da realidade e da cultura que
se está inserido, sem perceber a interferência nas regras sociais acontecem de forma prazerosa.

Palavras-chave: Aprendizado; Contribuições; Imaginação.
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INTRODUÇÃO

A

brincadeira estimula o intelecto, confronta o emocional, desestabiliza a convivência individual, oportunizando um desenvolvimento do cérebro, social e cultural,
assim, expõe seus conhecimentos e expectativas do mundo, uma maneira satisfatória de envolver as exigências sociais a vida cotidiana de cada um, para que elabore sua
autonomia de ação de forma a organizar emoções, consolidando valores e virtudes.
Pois ajuda a controlar a impulsividade, promove a reflexão, estimulando o planejamento
de estratégias, o que desenvolve conexões cerebrais, atuando diretamente nas emoções da
pessoa, para brincar é preciso companhia, estar com o outro nos espaços coletivos, dividir
objetos , se colocar no lugar do outro, ensinar e aprender o que é proposto, essa interação
traz benefícios sociais. A possibilidade de brincar de forma intencional, livre e exploratória
proporciona à criança uma aprendizagem ativa por meio da qual as muitas ser capaz de compreender e resolver problemas serão encontradas, tais como (MOYLES, 2002, p.76):
A oportunidade de identificar, compreender, reconhecer e entender as propriedades dos materiais;
Descobrir e distinguir elementos e características semelhantes e diferentes, e combinar, separar
e classificar;
Discutir com o grupo de pares e as suas explorações e aprender com e a partir de outras crianças
e adultos; - Usar e descrever as coisas de diferentes maneiras;
Representar as coisas em diferentes forma e estruturas e observar e antecipar transformações e
mudanças;
Arranjar e rearranjar materiais dentro de um espaço dado e experienciar ordem e sequência;
Aprender sobre as próprias capacidades, preferências e desagrados;
Aprender a lidar com a frustração e aprender relações simples de causa e efeito;
Aprender que é necessário tempo para realizar e completar uma tarefa ou chegar a um resultado
desejado (MOYLES, 2002, p.76).

Zanluchi (2005, p. 89) reafirma que “Quando brinca, a criança prepara-se para a vida,
pois é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e social,
bem como vai compreendendo como são e como funcionam as coisas.”
Brincar é uma forma natural e divertida de as crianças se manterem ativas, bem e felizes.
Brincadeiras livremente escolhidas ajudam o desenvolvimento saudável de crianças e jovens.
Para ter boa saúde física e mental e aprender habilidades para a vida, eles precisam de várias
oportunidades de brincadeiras não estruturadas, desde o nascimento até a adolescência.
Segundo Almeida (1998, p.35), as atividades lúdicas explicitam “[...] as relações múltiplas do ser humano em seu contexto histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a libertação das relações reflexivas, criadoras, inteligentes, socializadoras”. Estudos apontam a ludicidade como uma necessidade humana que não pode ser vista apenas como uma diversão:

31 - maio/2021 - Educar FCE

24

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e
cultural, colabora para a saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos
de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento (SANTOS, 1997, p.12)

De acordo com Prado (1991, p. 78, apud SCHAEFFER, 2006) lúdico é a forma de
adjetivar uma atividade socialmente construída e diferenciada em cada cultura, é “[...] um
conjunto complexo de elementos especificamente humanos que cria espaço de jogo entre o
real e o imaginário, sendo que sua natureza se transforma conforme a cultura, a história e as
condições objetivas em que o indivíduo e o grupo se inserem”.
O autor (apud SCHAEFFER, 2006) define ainda alguns elementos do lúdico: o desejo
(enquanto motivação intrínseca do sujeito); a afetividade; a situação imaginária e a interação
criativa (reciprocidade não passiva e criadora).
Para o autor, a atividade é aquela na qual a motivação está na própria ação do sujeito
e não em seus efeitos ou resultados externos. Sua finalidade real encontra-se nas vivências
de diversos aspectos da realidade, que são significativos para o sujeito que age ludicamente.
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O BRINCAR, O LÚDICO E O LAZER
O brincar lúdico está intrínseco na vida
das pessoas que precisam dessas experiências prazerosas, a fim de unir o brincar, com
o lazer, ambos se denominam atividades de
horas livres, momentos esperados para relaxamento, físico e mental, sobre o lazer, pontua-se no PCN, (1998, p.117):
O lazer é de suma importância na estruturação das identidades, individuais e
coletiva, portanto, já que o lúdico é parte do lazer, logo auxilia também nessa
construção. No processo de estruturação
das identidades — individuais e coletivas
— o lazer aparece, para os adolescentes e
jovens, como um espaço particularmente
importante. Por ser menos disciplinado
que a família, a escola e o trabalho, o
lazer propicia o desenvolvimento de relações de sociabilidade e de experimentação, fundamentais para esse processo.
O lazer permite também que os adolescentes e jovens expressem seus desejos
e aspirações e projetem outros modos de
vida. Por todos esses aspectos, o lazer se
evidencia como uma das dimensões mais
significativas da vivência juvenil. Partindo
do pressuposto de que o lazer é parte fundamental na construção da identidade na
fase juvenil, decidimos usá-lo como fator
positivo no auxílio ao aprendizado, pois
assim como é fundamental nesse processo, porém invisível aos olhos do jovem ou
adolescente, é também no processo da
educação, ou seja, o indivíduo aprende
de forma prazerosa, pois o lúdico lhe proporciona esse prazer (PCN, 1998, p.117).

O aprendizado vem por consequência e o aluno não se dá conta de que está
aprendendo Português, mas aprende porque
a matéria foi relacionada a uma atividade prazerosa. O lazer também é considerado como
desenvolvimento da personalidade, portanto,
é de grande importância na vida social, econômica, política e cultural de toda sociedade
(FERRARI, 2002).

Como já mencionado, o lazer é um dos
caminhos que proporcionam benefícios para
as pessoas. Dentre esses espaços, Werneck,
(2000 apud PINTO; BURGOS 2002) mostra
que a recreação é um espaço para vivenciar
o lúdico, ou seja, diz respeito às práticas culturais, estabelecidas em um tempo livre constituindo em atividades recreativas.
Oliveira (2005, p.15) relata a partir de
diversos autores que:
O esporte, o lazer e a recreação estão
diretamente relacionados à qualidade de
vida e à redução da violência e que tão
importante como gastar menos tempo
com transporte, sentir-se seguro nas ruas,
ter acesso à educação e saúde públicas
ou viver em locais não poluídos, é também o usufruto do tempo livre de forma
saudável, lúdica, prazerosa e construtiva
(OLIVEIRA, 2005, p.15).

O lazer aproxima-se do lúdico; o jogo,
por exemplo, incorpora o seu próprio conceito, o lúdico. Ele é uma atividade livre, uma
diversão (sem caráter de obrigatoriedade);
delimitada (num espaço e tempo previamente estabelecidos); incerta (sem precisão de
resultados); improdutiva (não mantém vínculos com a sociedade-consumo); regulamentada (submissão a regras) e fundamentada
(num contexto de irrealidade perante a vida)
(BRUHNS, 1997).
Portanto, a junção entregar-se ao lazer
em meio a brincadeira, é desfrutar da internalização de virtudes e valores com satisfação,
sem cobrança e obrigatoriedade, é poder alcançar níveis elevados de aprendizado interno, que realizada em tempo livre promove,
autoconfiança, autonomia, satisfação, alegria,
além do desenvolvimento social.
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A BRINCADEIRA E O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Desenvolvimento físico - jogo ativo
usando músculos grandes e pequenos, como
escalar, correr, jogar bola, cavar, pular e dançar. Isso apoia a saúde geral das crianças e
a sensação de bem-estar, crescimento físico,
apreciação pelos benefícios de estilos de vida
ativos e habilidades para independência em
auto - ajuda, como vestir-se ou se alimentar.
Desenvolvimento social e emocional jogos dramáticos e imaginativos que incluem
vestir-se e encenar papéis podem desenvolver habilidades e valores sociais e emocionais
positivos. Isso oferece oportunidades para as
crianças:
• Praticar como trabalhar com outras
crianças, negociar ideias e fazer escolhas e decisões
• Desenvolver autoconfiança experimentando sucesso e desafios
• Aprender a controlar suas emoções,
reduzir o comportamento impulsivo
ou reduzir o estresse à medida que
expressam sentimentos e eventos
que podem estar preocupando-os.
• Desenvolver empatia e justiça à medida que aprendem a brincar ao lado
e com outras crianças.

Desenvolvimento cognitivo - quando a
criança brinca individualmente e com outras
pessoas, suas habilidades cognitivas, como
pensar, lembrar, aprender e prestar atenção,
estão todas sendo desenvolvidas. As crianças
desenvolvem as seguintes habilidades cognitivas por meio de brincadeiras:
• Solução de problemas
• O poder da imaginação e criatividade
• Conceitos como formas, cores, medição, contagem e reconhecimento
de letras
• Forças como concentração, persistência e resiliência.
Desenvolvimento de alfabetização e
numeração - brincar requer pensamento,
linguagem, interações, curiosidade e exploração. Por meio da brincadeira, as crianças
desenvolvem habilidades e entendimentos,
incluindo:
• Uma maior compreensão das palavras e seu uso
• Habilidades de escuta e fala
• Habilidades de escrita por meio de
rabiscos, pinturas e desenhos
• Aprender como as histórias funcionam (enredo, personagens, estrutura, propósito e formato das palavras
em uma página)
• Aprender que os objetos podem
representar outra coisa (um bloco
pode ser um símbolo de um telefone), que é o aprendizado básico
para a leitura formal, ortografia e numeração porque as letras, palavras
ou números fazem parte dos sistemas de símbolos
• Aprender que letras, palavras, símbolos, números e sinais têm um propósito e são significativos para os outros.
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Os educadores na primeira infância
usam uma ampla gama de experiências baseadas em brincadeiras para a aprendizagem
e o desenvolvimento das crianças, em vez de
usar 'aulas' estruturadas ou experiências de
ensino formal. Eles montam jogos internos e
externos apropriados para a idade, que podem ser jogados de forma segura e divertida
por todas as crianças.
O sucesso das crianças como alunos
depende de bases sólidas desenvolvidas
desde a infância. A aprendizagem baseada
em brincadeiras promove habilidades críticas,
compreensão e disposições que são essenciais para o bem-estar e a aprendizagem ao
longo da vida das crianças.

O CORPO E O MOVIMENTO
Com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança, levando em
consideração os aspectos motores, afetivos,
sociais e intelectuais, se faz necessário a facilitação das aprendizagens escolares, por
meio de atividades que estimulem a consciência dos movimentos corpóreos e da expressão de suas emoções.
De acordo com Cunha (1990), o desenvolvimento psicomotor é muito importante,
pois, as crianças com nível mais alto de desenvolvimento psicomotor e conceitual são as
que apresentam melhores resultados escolares. Há pouco tempo, o corpo e o movimento
passaram a fazer parte da instituição escolar,
por meio da linguagem artística.A consciência corporal como nos afirma Piaget (1994,
p. 97):

A educação pelo movimento surge
nesse contexto sobre forma de concepção
pedagógica trazendo o corpo racionalmente
organizado em torno do seu eixo e servindo de referência a toda organização espaço-temporal que permita explorar o mundo. Uma
atividade motora exploradora e inteligente,
organizando sistematicamente o espaço e o
tempo e permitindo a estruturação do espaço
gráfico.
A educação pelo movimento deve ser
utilizada para que as crianças adquiram a
noção do seu esquema corporal e outras noções indispensáveis do seu desenvolvimento
seguindo as etapas. Todas as formas de representação simbólica na faixa etária da educação infantil permitem que a criança comece
a colocar sua marca no mundo, demonstrando sua singularidade em ascensão:
Sempre nos dizem que é preciso fortificar
o corpo, que é preciso suar e transpirar.
Assim, para ficar em forma, montamos
numa bicicleta, nos penduramos num espaldar, corremos até perdemos o fôlego
no jogging, empunhamos halteres. Que
tristeza! Nossos músculos merecem muito
mais do que essa domesticação forçada.
O que é preciso fazer é, primeiro abrir os
olhos e nos esforçamos para olhar nosso
corpo, a fim de compreendermos como
ele funciona (BERTHERAT, 2010, p. 2).

À medida que a criança se movimenta,
mais livremente, é capaz de perceber a si próprio e as coisas no espaço em relação a si,
podendo se orientar nesse espaço e avaliar
seus movimentos, procurando adaptá-los ao
espaço vivido.

É algo que se desenvolve naturalmente
na infância, se essa tiver permissão de
conhecer seu corpo, o que implica experimentar os movimentos, utilizá-los com
desenvoltura e ter a sensação de domínio
deste corpo (PIAGET, 1994, p. 97).
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A criança brinca com o seu corpo, arrasta, rola, atira um objeto, enche e esvazia, se
esconde, cai, equilibra, salta, corre, constrói,
destrói, rabisca, desenha, escreve, fantasia.
Araújo (1992) diz que: “dada à importância
da ação psicomotora sobre a organização da
personalidade da criança, é indispensável um
trabalho educativo que venha promover um
melhor desenvolvimento de suas potencialidades”.
O desenvolvimento do esquema corporal se dá a partir da experiência vivida pelo
indivíduo com base na disponibilidade e conhecimento que tem de seu próprio corpo e
sua relação com o mundo que o cerca. Segundo Le Boulch (1985):
O esquema corporal ou imagem do corpo
pode ser considerado como uma intuição
de conjunto ou um conhecimento imediato que temos do nosso corpo em posição
estática ou em movimento, na relação de
suas diferentes partes entre si e, sobretudo na relação com o espaço e objetos
que nos circundam (LE BOULCH,1985).

O mundo da criança pequena é carregado de racionalidade e de afetividade. O movimento é o meio de expressão fundamental
das crianças na Educação Infantil, isto porque
o espaço entre a emoção e ação é menor
quanto mais jovem for à criança.
Ao movimentarem-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso
significativo de gestos e posturas corporais.
O movimento para a criança pequena
significa muito mais do que mexer partes do
corpo ou deslocar-se no espaço. A criança se
expressa e se comunica por meio dos gestos
e das mímicas faciais e interage utilizando
fortemente o apoio do corpo:

Henri Wallon, filósofo francês conhecido
por suas pesquisas a respeito da psicologia do desenvolvimento, coloca o movimento como o elemento inicial da comunicação e do desenvolvimento do ser
humano, o que lhe confere importância
primordial no trabalho educativo (MANTOVANI, 2009, p. 31- 32).

De acordo com Wallon (1975), “o movimento antes de estabelecer relação com o
meio físico primeiro atua sobre o meio humano, atingindo as pessoas através de seu teor
expressivo”. O cuidado do corpo de crianças
pequenas faz parte da necessidade que todas elas têm de serem educadas em suas
especificidades. É por meio do movimento
corporal que meninos e meninas se expressam, estudam, aprendem e se comunicam.

A PSICOMOTRICIDADE VOLTADA POR
MEIO DAS ATIVIDADES FÍSICAS
Para Mora (2004), o desenvolvimento
psicomotor é iniciado a partir do vínculo com
a mãe, na vida intrauterina, onde começam as
primeiras experiências de sensação de movimento, que permitem ao ser humano realizar
atividades e satisfazer suas necessidades. O
feto começa a tomar consciência do próprio
corpo, exercendo pressão contra as paredes
uterinas, ao mobilizar suas extremidades, proporcionando uma retroalimentação sensorial
tátil e proprioceptiva.
Após o nascimento, o bebê continua
explorando seu corpo com o mundo ao seu
redor, e vai tomando consciência de que possui um corpo e que poderá utilizá-lo ao longo
dos processos psicomotores.
Foi demonstrado que a atividade física
estimula substâncias químicas no cérebro que
fazem você se sentir melhor. Portanto, praticar esportes regularmente melhora o bem-estar emocional geral das crianças. Pesquisas
mostram que há uma ligação entre a prática
de esportes e a auto - estima das crianças.
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Brincar é uma atividade em que as crianças mostram sua notável capacidade de exploração, imaginação e tomada de decisões.
Embora a brincadeira seja frequentemente descrita como "trabalho infantil", é intensamente
agradável para elas. O tipo de brincadeira em
que as crianças se envolvem e seus objetivos
mudam ao longo da infância, desde a infância
até a adolescência.

Haetinger (2005) entende que a percepção espacial e a representação mental necessária à escrita e leitura estão associadas à
psicomotricidade. E assim sendo, as escolas
devem oferecer desde o início da escolarização o desenvolvimento psicomotor, favorecendo aos educandos outros meios para o
processo de ensino aprendizagem, como na
aquisição da escrita.

Le Boulch (1988) considera a motricidade como um fator relevante para o desenvolvimento mental, portanto a psicomotricidade
é a base para o aprendizado escolar, pois ela
pode promover o desabrochar humano, no
desenvolvimento das funções motoras e nas
relações desta com as funções mentais. Ajudando o aluno a alcançar um desenvolvimento
global, o que o preparará para uma aprendizagem mais satisfatória.

Ainda segundo o mesmo autor a psicomotricidade é uma área de estudo multidisciplinar, pois estuda o movimento humano relacionado ao ambiente, à cognição, à emoção
e as significações, no qual cada movimento
está associado ao seu contexto.

A relação entre movimento e aprendizagem se dá complementarmente, onde o corpo
e a mente devem se articular como um todo,
com o intuito de aliar o saber com os movimentos psicomotores, proporcionando assim um
desenvolvimento significativo, tendo consciência das possibilidades de agir e transformar
sua realidade, em uma relação saudável de domínio corporal, pensamento, ação e cognitivo.
A psicomotricidade é a relação da ação
motora com os aspectos afetivos, cognitivos e
sociais. Analisa o homem em uma relação entre pensamentos e ações, englobando funções
neurofisiológicas e psíquicas, criando uma relação entre a ação motora e os aspectos afetivos, cognitivos e sociais.
De acordo com Assunção e Coelho
(2006), a psicomotricidade é a educação do
movimento com atuação sobre o intelecto, em
uma relação entre pensamento e ação, possuindo uma dupla finalidade: assegurar o desenvolvimento funcional, levando em conta as
possibilidades da criança, e ajudá-la a expandir sua afetividade e equilibrar-se, por meio da
interação com o ambiente humano.

A psicomotricidade auxilia no movimento consciente e a escrita conjectura um desenvolvimento motor adequado, portanto as
habilidades motoras de coordenação motora
geral e especifica, esquema corporal, lateralidade, discriminação auditiva e visual, e a
organização tempo-espacial são essenciais
para a aprendizagem da escrita.
De acordo com Fávero e Calsa (2003),
a prática das atividades psicomotoras promove o movimento consciente, auxiliando a
criança na interação com o mundo por meio
da ação, utilizando-se dos movimentos e gestos, contribuindo para o desenvolvimento integral e as aprendizagens.
De acordo com Le Boulch (1988), a estrutura da educação psicomotora é a base
fundamental para o processo intelectivo e de
aprendizagem, pois o desenvolvimento motor sempre evolui do geral para o específico,
e muitas crianças encontram dificuldades no
cotidiano escolar pelo fato de não ter desenvolvido suas habilidades motoras.
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Em pesquisas realizadas por Cunha
(1990) confirmaram que alunos com bom nível de desenvolvimento psicomotor, são os
mesmos que apresentam resultados significativos na aprendizagem da escrita. Já Oliveira
(1992) realizou um estudo no qual comprovou
que crianças com dificuldades de aprendizagem que foram submetidas a um trabalho de
reeducação psicomotora, apresentaram melhorias no desempenho escolar.
Furtado (1998), em seu estudo sobre
as relações entre desenvolvimento motor e
a aprendizagem da leitura e escrita, concluiu
que ao provocar o aumento do potencial psicomotor da criança, proporciona-se também
condições favoráveis para a alfabetização.
De acordo com Colevati et al (2009),
é necessário ter a psicomotricidade como o
ponto de partida, uma ação preventiva que
venha evitar problemas como a desconcentração, confusão no reconhecimento de palavras, confusão com letras e sílabas e outras
dificuldades de alfabetização.
Na pesquisa realizada pelos autores
supracitados, a psicomotricidade tem relevante função na aprendizagem da escrita, e
que as dificuldades de aprendizagem podem
estar relacionadas ao baixo desenvolvimento
motor. A educação pelo movimento deveria
ser constituída nas escolas como aliada aos
processos de aprendizagem, permitindo, prevenir diferentes problemas de aprendizagem,
inadaptações e até mesmo melhorar problemas físicos estruturais do sujeito com dificuldades de aprendizagem.
Para Mora (2004), no processo de ensino aprendizagem são utilizados elementos
básicos da psicomotricidade, tais como: lateralidade, orientação espacial e temporal,
esquema corporal e coordenação motora.
Esses elementos auxiliam para um bom desenvolvimento da aprendizagem, sabendo
que, se o indivíduo tiver um déficit em algum
deles, poderá ter dificuldades na aquisição da

linguagem verbal e escrita, além de direcionamento errado das grafias, trocas e omissões
de letras, ordenação de sílabas e palavras,
dificuldade no pensamento abstrato e lógico.
Ainda de acordo com a mesma autora,
o desenvolvimento psicomotor contribui para
que o indivíduo tenha um bom crescimento
na área cognitiva, na linguagem, no social e
no emocional. Freire (1996) afirma que é necessário ter uma relação entre a ação física
e cognitiva, para se estabelecer a associação
na qual ocorra o desenvolvimento das habilidades e competências da criança, tornando-a um sujeito ativo não apenas no ato físico,
como mera reprodução, mas promovendo a
reabilitação e promoção de saúde, isto é, a
criança resgata sua autonomia e reconstrói
seus repertórios e sua subjetividade participando ativamente das ações e reflexões.

AS ATIVIDADES FÍSICA E O LAZER
DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA
A pandemia COVID-19 é um momento
sem precedentes em todo o mundo. Em todo
o mundo, amplas políticas de distanciamento social são postas em prática, restringindo
as atividades diárias das pessoas e apelos
mundiais de governos pedindo às pessoas
que fiquem seguras e em casa. Isso, é claro,
significa que a maioria das pessoas passa a
maior parte do tempo (senão todo) em casa:
Este é um momento sem precedentes,
ainda não há estudos sobre como o isolamento vai afetar nossa saúde física e
mental. Não tínhamos passado por isso.
É previsível que a falta de contato social
desperte angústia e solidão, e o fato de
que não sabemos muito sobre a doença,
o medo da morte, tudo isso desperta muita ansiedade (HERSZENHORN ADMONI,
2020, p. 1).
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Essas medidas de distanciamento social
significam que as pessoas têm muito menos
oportunidades de serem fisicamente ativas,
especialmente se atividades como caminhar
ou andar de bicicleta como meio de transporte ou participar de uma atividade de lazer (por
exemplo, correr, passear com o cachorro, ir
à academia) estão sendo restritas. Além disso, essas medidas drásticas também tornam
muito mais fácil ser sedentário em casa por
longos períodos de tempo. O impacto dessa
inatividade física pode muito provavelmente
ser visto em muitas áreas, como saúde e assistência social e o bem-estar mental de pessoas em todo o mundo.
Embora essas medidas de distanciamento social sejam importantes e necessárias em uma época como agora, nossos corpos e mentes ainda precisam de atividade
física e dos muitos benefícios dela. Atividade
Física (AF) é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos
esqueléticos que requerem gasto de energia.
Existem dois componentes da atividade física
que precisam ser considerados:
• Aptidão aeróbica : normalmente inclui atividades moderadas a vigorosas que fazem você se sentir um
pouco aquecido e causa um aumento na frequência respiratória, na profundidade da respiração e na frequência cardíaca.

• Jogar
• Dança
• Jardinagem
• Limpeza de casa
• Carregando compras pesadas
Durante a pandemia COVID-19 , é ainda
mais importante que todas as pessoas sejam
fisicamente ativas. Mesmo que seja apenas
uma pausa para sentar-se à mesa e caminhar
ou se alongar. Fazer algo tão simples como
isso irá:
• Aliviar a tensão muscular
• Aliviar a tensão mental
• Melhorar a circulação sanguínea
• Melhorar a atividade muscular
• Criar alguma rotina para o seu dia
nestes tempos sem precedentes.
Apesar de todos esses muitos benefícios, a inatividade física custa 5,3 milhões de
vidas por ano em todo o mundo. É importante, portanto, encontrar maneiras de limitar o
impacto da pandemia COVID-19, bem como
o impacto mais amplo que ela terá nas doenças crônicas de longo prazo.

• Força e equilíbrio : muitas vezes é o
componente esquecido da atividade
física, mas é uma parte essencial e
tem muitos benefícios.
• A atividade física pode incluir:
• Recreação ativa
• Participação esportiva
• Ciclismo
• Andando
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Brincar é muito importante para o desenvolvimento da criança, é parte integrante do Estágio Básico dos Primeiros Anos da criança e também apoia sua jornada de aprendizado. As
crianças pequenas podem desenvolver muitas habilidades por meio do poder da brincadeira.
Eles podem desenvolver suas habilidades de linguagem, emoções, criatividade e habilidades
sociais.
Brincar ajuda a nutrir a imaginação e a dar à criança um senso de aventura. Com isso,
eles podem aprender habilidades essenciais, como resolução de problemas, trabalhar com
outras pessoas, compartilhar e muito mais. Por sua vez, isso os ajuda a desenvolver a capacidade de concentração.
As crianças aprendem através de todos os seus sentidos através do paladar, tato, visão,
audição e olfato. Eles vão observar as pessoas ao seu redor e copiar a linguagem e o comportamento. Percebe-se que por meio das brincadeiras e das atividades físicas as crianças
desenvolvem amplas habilidades.
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O LÚDICO NO PROCESSO DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O ato de ler é importante não só no ambiente escolar, mas também para a vida,
necessário para a inserção cultural e social, destaca-se em várias funções como ler para se
divertir, para aprender, para escrever, para pesquisar, para se informar. A prática da leitura se
faz presente em nossas vidas desde o momento em que começamos a compreender o mundo
à nossa volta, interpretar o sentido das coisas que nos cercam por meio de imagens e outros
gráficos. Devido a essa formação ser um processo que se inicia antes mesmo da criança ingressar
na escola e se prolongar por toda a vida, este trabalho de pesquisa tem o objetivo de analisar o
lúdico na escola e o trabalho dos professores utilizando o lúdico como recurso educacional em
seus mais variados aspectos como: o brincar, jogos, música e a contação de histórias, visando
à aprendizagem e formação de sujeitos leitores.

Palavras-chave: Leitura; Lúdico; Jogos; Escola.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo destacar a importância do processo de letramento
ainda na educação infantil por meio do lúdico e suas contribuições que podem
ocorrer de variadas formas como na brincadeira, em um jogo, na contação de
histórias e até mesmo ao assistir uma simples peça teatral.
Nota-se que nas escolas do ensino fundamental I, existe a dificuldade da leitura e da
interpretação do que se lê, os professores e a escola nem sempre propiciam ou criam oportunidades para que os alunos possam expor suas ideias.
As rodas de conversa e momentos de leitura muitas vezes são práticas de leitura que
não ocorrem com frequência ou quando ocorrem cobra-se da criança um aprendizado sem
preocupar-se com a vivência e o tempo do aluno, existe a falta de recursos e espaços de leitura
dentro das instituições de ensino, dificultando que o aluno possa aumentar seu conhecimento
e visão do mundo que o cerca, o prazer, a emoção que o ato de ler proporciona ajudando no
conhecimento, desenvolvimento e vivência dentro do grupo social a que pertence:
Antes do surgimento da palavra letramento, e ainda hoje, usava-se/usa-se apenas a palavra alfabetização para referir-se à inserção do indivíduo no mundo da escrita, tornando-se sempre necessário,
neste caso, explicitar que por "alfabetização" não se estava/está entendendo apenas a aquisição
da tecnologia da escrita, mas, mais amplamente, a formação do cidadão leitor e escritor. O uso
da palavra letramento vem distinguir os dois processos, por um lado garantindo a especificidade
do processo de aquisição da tecnologia da escrita, por outro lado atribuindo não só a especificidade, mas também visibilidade ao processo de desenvolvimento de habilidades e atitudes de uso
dessa tecnologia em práticas sociais que envolvem a língua escrita. Para programas de inserção
de indivíduos no mundo da escrita, essa distinção é útil, sobretudo em países que ainda enfrentam
altos índices de analfabetismo, como é o caso do Brasil; em países em que praticamente já não
existem analfabetos, a distinção parece tornar-se desnecessária: na literatura de língua inglesa,
uma única palavra "literacy" designa o processo de inserção no mundo da escrita, referindo-se
tanto à aquisição da tecnologia quanto a seu uso competente nas práticas sociais de leitura e
escrita (MORTATTI, 2004, p.65).

Letramento não é alfabetização, mas parte de um processo dela, não é método, nem
habilidade, pode ser classificada como uma prática de utilizar recursos como textos que possibilite facilitar no processo de apropriação da leitura.
O profissional de ensino e a escola estão contribuindo para formar leitores competentes?
É importante lembrar que a leitura é umas das portas de entrada para o mundo do conhecimento, é uma das atividades fundamentais desenvolvidas pela escola para a formação do
indivíduo.
No intuito de fundamentar a pesquisa, serão utilizadas leituras de autores referentes ao
assunto como Delia Lerner (1994), Maria Helena Martins (1994), Paulo Freire (2009), entre
outros autores. O ato de ler deve envolver o indivíduo como alguém que assume papel atuante
e construtivo na sua vida individual e em sociedade.
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A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Derivado do latim “lego/legere”, o termo
ler significa recolher, apanhar, escolher. Conforme Martins (1994), a leitura é a compreensão da realidade e das nossas interpretações
do que acontece, pois tudo é percebido e
influência nas nossas reações, o ato de ler
não se restringe somente de palavra vai além
da escrita, além das palavras, a criança começa o seu processo de leitura por meio de
gestos, no olhar e ler esses desenhos que
estão presente a todo o momento por meio
de uma propaganda, uma música, marcas e
logotipos.
Ainda que a escola seja um direito e
acesso a todos, estima-se que cerca de 16
milhões de brasileiros com mais de 15 anos,
não sabem ler ou escrever, por isso a necessidade do estímulo à leitura logo na chamada
primeira infância (0 a 5 anos de vida).
A escola é o veículo de interação dos
alunos com os textos, oferecendo uma diversidade de leituras, buscando ampliar o potencial do aluno em relação à leitura.
É importante que o professor adquira
a prática cotidiana do contar histórias, como
recurso no processo de alfabetização e letramento de crianças em aprendizado das práticas de leitura e escrita, pois essa prática é
muito rica, facilitando, além da assimilação
dos conteúdos por meio da familiarização
com as temáticas, na qual promove a formação de sentido para a existência da criança
em relação à sociedade:

A leitura é um processo que envolve o
sujeito decodificar os sinais ou símbolos
e reproduzir o som. A criança sabe ler
quando compreende o que lê, quando
interpreta os sinais escritos e retiram o
significado da Leitura realizada para que
a criança inicia o processo da Leitura é
necessário alguns pré-requisitos como:
capacidade de simbolização, de verbalização, de desenvolvimento intelectual, algumas habilidades pessoais essenciais,
capacidade de memorização, acuidade
visual, coordenação ocular, atenção dirigida e concentração, vocabulários apropriado a sua faixa etária, compreensão,
noção de lateralidade, orientação espacial
e temporal (Oliveira, 2002). A leitura é um
processo que antecede a escrita, embora
o seu aprendizado na escola ocorra ao
mesmo tempo. Porém, se uma criança
não compreende o que ler, não conseguirá escrever por não perceber a correspondência sonora dos símbolos gráficos
(DUARTE, 2015, p.85)

A leitura torna-se importante, pois nos
conduz ao mundo da imaginação, nos faz
mergulhar em universos desconhecidos, com
as diversidades dos gêneros literários, seja
ela infantil, romance, um clássico, um artigo
de revista ou jornal, inúmeras possibilidades
de conhecer e de se informar, desenvolvendo-se culturalmente, nos tornando leitores, cidadãos críticos e formadores de opinião, por
esse motivo as histórias e contos contados
com frequência para os alunos da educação
infantil, auxilia de forma lúdica e prazerosa o
gosto pela leitura, pois ao ouvir a história a
criança entra em seu mundo imaginário, no
qual, ela adquire o papel do personagem que
mais gosta, cria e reinventa situações anexando ao seu imaginário situações da realidade
em que vive.
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A leitura proporciona saberes, transmite
informações, emoções e torna-se um processo de formação gradativo do sujeito leitor por
meio das mais diversificadas leituras, leitura é
saber interpretar as mais diferentes situações
cotidianas, que aprendemos a ler a partir do
nosso contexto pessoal.
Para uma criança se envolver em qualquer atividade de leitura, é necessário que
ela sinta que é capaz de ler, de compreender o texto, tanto de forma autônoma, como
apoiada em leitores mais experientes, e essa
segurança ela irá adquirir no cotidiano escolar
em conjunto com uma prática da leitura diária
que levará para o convívio social.

BRINCAR E JOGAR, FORMAS DE
APRENDER COM PRAZER
O brincar para a criança é uma atividade psicológica complexa, uma atividade lúdica que remete ao uso da imaginação criadora
quando existe a impossibilidade de satisfação
imediata dos desejos das crianças, ao brincar,
as crianças observam como é o mundo real
e, por intermédio do faz de conta, ou seja, no
plano simbólico, procuram entender o mundo
dos adultos, mesmo que os conteúdos das
brincadeiras sejam diferentes.
Brincando a criança desenvolve-se para
a vida: adquire independência, responsabilidade, autonomia e autoconfiança. O brincar,
como espaço de aprendizagem no mundo físico, organiza o processo de equilíbrio emocional da criança, tornando-a capaz de resolver seus conflitos.

Para tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral
sobre a ludicidade que deve ser vivenciada na
infância, ou seja, de que o brincar faz parte
de uma aprendizagem prazerosa não sendo
somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem, e ainda a importância desta ludicidade
nas intervenções e prevenções de problemas
de aprendizagem:
As brincadeiras e jogos vêm mudando
desde o começo do século XX até os dias
atuais, nos diferentes países e contextos
sociais. Mas o prazer de brincar não
muda. O crescente movimento pelo resgate do brincar, tanto no Brasil quanto no
mundo, tem uma força e importância que
atravessam fronteiras, porque diz respeito ao resgate da linguagem, da essência
dos seres humanos e da possibilidade de
expressarem e serem reconhecidos em
suas singularidades, aprenderem do mundo a sua volta, se inserirem nos diversos
grupos e descobrirem suas identidades
multiculturais (FRIEDMANN,2012, p.18).

Conforme estudos da neurociência, a
característica de uma brincadeira está na liberação de transmissores que aprimoram o
aprendizado sem provocar estresse, como
forma de preparação para habilidades da
aprendizagem mais formal.
Quando se está brincando o cérebro
libera tanto a dopamina (hormônio do prazer)
quanto à noradrenalina e outros sistemas são
ativados, auxiliando assim a plasticidade cerebral e facilitando o aprendizado.

Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o
desenvolvimento integral do ser humano nos
aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo.
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Para a construção individual do conhecimento, é essencial a intervenção do professor, no processo de aprendizagem, porquanto ele orientará o estudante, a saber, o
que fazer, como fazer e porque está fazendo,
compreendendo o professor que as atividades devem favorecer o desenvolvimento das
funções cerebrais, e quanto mais cedo às intervenções pedagógicas, maiores as possibilidades de modificar o funcionamento das
conexões cerebrais, sejam por compensação
ou reparação, nesse sentido os jogos auxiliam no processo não somente do letramento,
mas também no aprendizado da matemática
e outras disciplinas aplicadas por meio dos
jogos.
Professores comprometidos com a sua
prática pedagógica reconhecem a importância dos jogos como veículo para o desenvolvimento social, emocional e intelectual dos
alunos, sendo um processo que vai além de
decodificação de palavras e memorização de
símbolos, a alfabetização, requer um conjunto
de estruturas de pensamentos e habilidades
psicomotoras que possibilitam a compreensão de natureza conceitual e das formas de
representação gráfica da linguagem.
A criança precisa desenvolver coordenação motora ampla, esquema corporal,
coordenação e discriminação visual e auditiva, além da orientação tempo-espacial, pois,
quando brinca, a criança tem oportunidade
de desenvolver todas essas habilidades de
forma criativa e divertida, tornando o aprender
mais prazeroso e feliz:

o lúdico como recurso pedagógico direcionado às áreas desenvolvimento e aprendizagem podem ser muito significativo no
sentido de encorajar as crianças a tomar
consciência dos conhecimentos sociais
que são desenvolvidos durante o jogo, os
quais podem ser usados para ajudá-las no
desenvolvimento de uma compreensão positiva da sociedade e na aquisição de habilidades. Nessa perspectiva, cória sabini
ressalta que é importante associar os conhecimentos a cultura e ao meio social dos
Estudantes e que não podem ser utilizadas
em situações descontextualizadas para desafiar os alunos ponto para a autora, os fatores externos participam da formação das
crianças ao tornarem significativos os problemas propostos pelo professor. Assim, esses problemas, em vez de serem um mero
objeto a conhecer, tornam-se instrumentos
de análise da própria vivência dos alunos.
Neste caso, cabe ao professor renunciar
o controle da aprendizagem, como geralmente é feito por meio de conhecimentos
pontuais que acabam sendo cobrados nas
avaliações (RAU, 2007, p.85).

A organização dos espaços, o tempo
e a noção da rotina também são grandes
auxiliadores da aprendizagem infantil, são
pequenas regras que as crianças passam a
conhecer e seguir o que auxiliará nas demais
etapas da educação básica, saber respeitar
a vez do outro seja em um momento de brincadeira ou na vez de pegar algum alimento, conceitos como pedir licença, agradecer,
pedir desculpas, são ações que podem ser
trabalhadas durante uma brincadeira do cotidiano e que gera um aprendizado para toda
a vida em sociedade.
A utilização de jogos para alcançar o
letramento deve-se explorar os significados
dos jogos, tanto os lógicos como os afetivos,
e integrá-los com outras formas de atividade
simbólica, principalmente a linguagem oral,
a escolha dos jogos será definida pelas dificuldades específicas de cada aluno, a criança constrói seu sistema interpretativo, pensa,
raciocina e inventa, buscando compreender
esse objeto social complexo que é a escrita,
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Em geral, comete-se o erro de pensar
que a aprendizagem começa apenas na
idade escolar. Consequentemente parte-se do princípio de que os ensinamentos
que ocorrem na escola principiam na sala
de aula. Na verdade, muitos anos antes
de entrar na escola a criança já vêm desenvolvendo hipóteses e construindo um
conhecimento sobre o mundo, o mesmo
que as matérias ditas escolares procuram
interpretar. No início da alfabetização, por
exemplo, ela já tem uma concepção de
escrita, uma ideia a respeito do que se
pode ou não escrever, uma concepção
sobre o sistema de representação gráfica.
Coisa semelhante ocorre com a matemática. Antes de entrar na escola, a criança
já se deparou inúmeras vezes com a noção de quantidade, realizando, inclusive,
operações de cálculo. Um conjunto de
noções e de conceitos já se encontra,
portanto, estabelecido (DAVIS; OLIVEIRA,
1994, p.23).

O jogo, além de ter importância na vida
da criança, é o verdadeiro impulso da criatividade, o professor ao trabalhar a aprendizagem lúdica como recurso pedagógico, propicia espaços e situações de aprendizagem
que articulem os recursos e capacidades
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das
crianças aos seus conhecimentos prévios e
aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento, Jogos como: jogo da
forca, palavras cruzadas, bingo de letras, jogo
da memória, trabalham a linguagem e estimulam à escrita, outros trazem informações
sobre diversos temas.

MÙSICA NO PROCESSO DE
LETRAMENTO
A música é recriada de geração em geração, influência e é influenciada por diversas
sociedades, assim como qualquer outro aspecto do ser humano, é complexa e mutável,
evolui diariamente para refletir os anseios do
homem e deixar a marca de uma história.
Conforme Brito (2003), as crianças se
envolvem com o universo sonoro desde antes do nascimento ainda na fase intrauterina,
pois já convivem com um ambiente de sons
do corpo da mãe, assim como a voz materna
que transfere sons de referências especiais
para eles. Sabemos que os bebês reagem a
sons dentro do útero materno e que a música
desde que bem escolhida pode acalmar os
bebês recém nascidos.
A presença de sons no cotidiano se
faz presente em qualquer ambiente e fase
do desenvolvimento do ser humano, para
as crianças as cantigas de ninar tem grande
importância cultural e assim como o brincar
fazem parte das primeiras interações sociais
e sonoras que a criança adquire estimulando
o desenvolvimento cognitivo e imaginário na
infância.
A escolha correta de uma música ou
brincadeira, respeitando a faixa etária da
criança também é um ponto extremamente
importante na educação infantil, por exemplo,
a criança que está no período de desfralde
ao ouvir uma história relacionada com o uso
do vaso sanitário ou do penico, ajuda a criança a sentir vontade de imitar o personagem
da história e começar a ter esse hábito em
solicitar para realizar suas necessidades no
banheiro ao professor, que se puder contar
com o auxílio da família torna o aprendizado
de ações de cuidados próprios ainda mais
fácil de serem colocados em prática.
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A música se faz presente em todas as
mídias, pois ela é uma linguagem de comunicação universal e é utilizada como forma de
“sensibilizar” o outro. Ela possui a capacidade
estética de traduzir os sentimentos, atitudes e
valores culturais de um povo ou nação, sendo
considerada uma linguagem local e global.
Sabemos do papel importante que a
música tem no processo de formação de um
indivíduo, é muito valioso que as crianças
tenham contato com esta linguagem desde
pequenas, e que ela seja inserida no plano
de ensino, deixando a atual posição da arte
somente como disciplina, para que seja um
dos eixos para o processo de ensino-aprendizagem.
A Música contribui em tornar o ambiente
escolar mais agradável e favorável à aprendizagem, possibilita uma interação que estimula os esforços dos alunos que serão compensados e recompensados neste ambiente
musical. Os recursos didáticos pedagógicos
específicos, como a Música, propicia um
aprendizado significativo, que pode ser trabalhado em várias áreas da educação, como:
na interpretação de textos, conhecimentos de
raciocínio matemático, ciências, saúde, relações históricas e sociais, entre outros.
As atividades de musicalização permitem que a criança conheça melhor a si
mesma e também permite a comunicação
com o outro. Weigel (1988) e Barreto (2000)
afirmam que as atividades podem contribuir
como reforço no desenvolvimento cognitivo,
psicomotor e socioafetivo da criança da seguinte forma:
• Desenvolvimento cognitivo-linguístico: a fonte de conhecimento da
criança são as situações que ela tem
a oportunidade de experimentar em
seu dia a dia. Dessa forma, quanto
maior a riqueza de estímulos que ela
receber melhor será seu desenvolvimento intelectual.

É por isso que as experiências rítmicas
musicais permitem uma participação ativa
(vendo, ouvindo, tocando), favorecendo o
desenvolvimento dos sentidos das crianças.
Ao se trabalhar os sons com a criança,
desenvolvemos sua acuidade auditiva, ao se
trabalhar com gestos ou dança desenvolve-se a coordenação motora e ao se trabalhar
com imitação de sons ela descobrirá suas
capacidades e estabelecerá relações com o
ambiente em que vive.
• Desenvolvimento psicomotor: as atividades musicais oferecem inúmeras
oportunidades para que a criança
aprimore suas habilidades motoras,
aprenda a controlar seus músculos
e mova-se com desenvoltura.
O ritmo tem um papel importante na formação e equilíbrio do sistema nervoso. Isso
acontece porque toda experiência musical
ativa age sobre a mente favorecendo a descarga emocional, a reação motora e aliviando
as tensões. Qualquer movimento adaptado
a um ritmo é resultado de um conjunto de
atividades coordenadas. Por isso atividades
como cantar fazendo gestos, dançar, bater
palmas, pés são experiências importantes
para a criança, pois elas permitem que se
desenvolva o senso rítmico e a coordenação
motora, fatores importantes também para o
processo de aquisição da leitura e da escrita.
• Desenvolvimento sócio afetivo: a
criança aos poucos vai formando
sua identidade, percebendo-se diferente dos outros e ao mesmo tempo
buscando integrar-se com os outros.
Nesse processo a autoestima e auto-realização desempenham um papel muito importante. Por meio do
desenvolvimento da autoestima ela
aprende a se aceitar como é, com
suas capacidades e limitações.
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As atividades musicais coletivas favorecem o desenvolvimento da socialização,
estimulando a compreensão, a participação
e a cooperação. Dessa forma a criança vai
desenvolver o conceito de grupo.
É importante salientar a importância de
se desenvolver a escuta sensível e ativa nas
crianças, pois a música enriquece o desenvolvimento humano por meio da valorização de
diversas habilidades, a escuta de músicas no
ambiente escolar e familiar contribui na formação de pessoas mais sensíveis e autônomas
ampliando os seus conhecimentos culturais
e musicais.
O professor deve utilizar a música como
um grande recurso no processo de letramento mais significativo ao escolher as músicas
que irá apresentar para os seus alunos, as
cantigas infantis, folclóricas, músicas da atualidade e as mais antigas, propiciando um
amplo conhecimento histórico e cultural e enriquecendo o aluno para a formação de um
ser letrado, pois ser letrado é saber ler, interpretar, criar e recriar e, a música, possibilita
todas essas habilidades.
A música é conhecimento de mundo,
por meio de suas letras, sons, ritmos e melodias aprendem-se aspectos da vida social e
cultural, demonstra sentimentos e emoções,
provoca o aluno a pensar e discutir sobre temas em sociedade no qual esse desenvolvimento cria uma conexão com o processo de
letramento e com o mundo.
Mesmo que nem todos os alunos estejam destinados a se tornar profissionais,
o processo de interpretação musical desenvolve em certo nível a coordenação motora,
concentração e raciocínio lógico, além de ser
uma atividade que proporciona bem-estar, e
propiciando a fixação de conteúdos.

A Educação Musical é um importante mediador do desenvolvimento da criança nas
suas habilidades físicas, mentais, verbais,
sociais e emocionais. Uma característica
própria da Educação Musical é a “liberdade de criar e se adaptar”, mediante a
qual as atividades se tornam atraentes
aos olhos das crianças que buscam incansavelmente novidades, descobertas
e vivências que lhes satisfaçam a curiosidade. Na Educação Musical o próprio
corpo da criança é o ponto de partida,
sendo a sua voz um precioso instrumento
que tem dentro de si. A criança é levada
a praticar, a reconhecer, e a descobrir o
ritmo e o som de maneira livre e organizada, a partir dos movimentos corporais
e depois fora dele (sons ambientais, sons
da natureza, instrumentos, eletrônicos,
etc. A Educação Musical é um trabalho
de desenvolvimento global que possibilita
à criança usar toda sua capacidade para
uma aprendizagem de acordo com seu
ritmo (YOGI, 2003, p. 12).

O teatro assim como a música são recursos que chamam a atenção do aluno por
tratar de situações muitas vezes vividas e conhecidas da cultura e convivência social do
aluno, os jogos teatrais, contribuem no diálogo, na solução de um problema em grupo,
o que permite a interação, a criatividade e
o improviso que são elementos importantes
para a aprendizagem.
Na educação a música brinca, cria, faz
imaginar, desde cedo nos jogos das canções
de roda, no qual a criança demonstra de forma espontânea as suas emoções. A música
auxilia no desenvolvimento da aptidão rítmica
do educando, o que lhe favorece executar,
dançar, jogar, exprimir-se ritmicamente na linguagem oral, na leitura escrita e nas relações
lógico matemáticas, além de auxiliá-los na socialização, autonomia, lateralidade e respeito
pelo outro, aprendem a perder e aceitam os
fracassos, além de desenvolver a segurança
e confiança em si mesmo.
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PROJETOS DE LEITURA PARA ALÉM DA
ESCOLA
Ao se falar em leitura e estímulo na escola, não podemos esquecer que a família é
um ponto primordial para o gosto pela leitura
e cabe à escola buscar formas de estimular o
conhecimento além do período escolar.
Todo e qualquer desenvolvimento do aluno se acentua na medida em que a família é
participativa e preocupa-se com a aprendizagem da criança, uma criança que em casa tem
o costume de ler, aprende e se alfabetiza com
mais facilidade e prazer, em busca de um trabalho de letramento que não se acabe ao final
de cada aula, projetos voltados à leitura com a
participação da família são sempre muito bem
vindos, nas escolas públicas podem ser observados projetos como: O livro em casa; a mascote da leitura; asas da imaginação, entre outros.
São projetos que visam a cada semana
que a criança leve um livro diferente e que este
seja lido entre os familiares, alguns educadores
solicitam que na devolução tragam alguns relatos escritos referentes a este momento e outros
realizam a roda de conversa no qual, cada aluno fala sobre a experiência da leitura com seus
familiares e comentam sobre o livro que levou
e sua conclusão referente a história lida.
Conforme a BNCC – Base Nacional Comum Curricular, que é um documento norteador
na educação, formulado a partir de uma base
democrática, com orientações de profissionais
da educação, comunidade e alunos, finalizados
no ano de 2018 e que deve ser seguida como
um orientador dos planejamentos escolares.
Este documento é composto por dez competências que objetivam na formação do cidadão
crítico, ético, com valores de respeito a si e ao
outro, que conheça as diferenças e conviva com
elas em uma sociedade democrática e justa, a
leitura e o acesso a materiais que auxiliem no
seu desenvolvimento do aluno são primordiais
para uma educação de qualidade que visa à
formação de um cidadão completo ao final da
educação básica,

Ampliam-se também as experiências para
o desenvolvimento da oralidade e dos
processos de percepção, compreensão
e representação, elementos importantes
para a apropriação do sistema de escrita
alfabética e de outros sistemas de representação, como os signos matemáticos,
os registros artísticos, midiáticos e científicos e as formas de representação do
tempo e do espaço. Os alunos se deparam com uma variedade de situações que
envolvem conceitos e fazeres científicos,
desenvolvendo observações, análises,
argumentações e potencializando descobertas. As experiências das crianças
em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a
um grupo e sua interação com as mais
diversas tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua
curiosidade e a formulação de perguntas.
O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e
do fortalecimento da capacidade de fazer
perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias
de informação e comunicação, possibilita
aos alunos ampliar sua compreensão de
si mesmos, do mundo natural e social,
das relações dos seres humanos entre si
e com a natureza (BNCC, 2018, p.60).

Neste sentido, levar a leitura para dentro
da casa motiva o conhecimento de toda a
família para entender e aceitar o diferente, as
histórias trabalham culturas e hábitos diversificados de suma importância para a formação
de uma sociedade democrática, consciente
e que entenda e respeite as diferenças das
pessoas, compreender que a prática educativa socializa o conhecimento, valoriza o que
o aluno traz de casa para dentro da escola,
são os seus conhecimentos adquiridos no
ambiente familiar e em outros ambientes de
convivência, pois, a escola por vezes preocupa-se apenas na transmissão de conteúdos
muitas vezes sem significados para os alunos
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para se tornar um leitor competente o aluno necessita ser estimulado, motivado a interessar-se ao mundo da leitura desde pequeno e a escola tem um papel importante na formação
do leitor, trabalhando desde o lúdico até textos mais complexos e atualizados.
Entre os muitos desafios encontrados por educadores o maior deles é a compreensão da
leitura e como motivar o educando ao gosto pelo mundo da leitura, pois o educando precisa
transcender além da decodificação das letras, tem que ir além do que está escrito e ser capaz
de compreender a leitura, a mensagem ou informação que esta traz, tornando não somente
um cidadão que saiba ler e escrever, mas principalmente um cidadão letrado.
No processo de aprendizagem da leitura cabe ao professor buscar informações, textos
que tenham significados para a criança, recursos lúdicos como histórias, jogos e brincadeiras,
pois quando a leitura passa a ter significado a criança estabelece uma relação do que lê com
a realidade, o texto começa a fazer sentido e o aprendizado torna-se prazeroso, por isso, ouvir
o aluno e conhecer a sua realidade são fatores importante para a elaboração e escolha de
textos que motivem a curiosidade e a busca por aprender a decodificar as palavras, ou seja,
o aprender a ler para si mesmo.
O processo de letramento é um trabalho que exige tempo, espaço, dedicação e preparo
profissional e consciente, muito desse trabalho já acontece nas instituições educacionais, mas
ainda é preciso preparo profissional e conscientização, além da colaboração familiar que é
fundamental, visando à formação de um cidadão crítico, consciente e independente de suas
realizações e atos na vida em sociedade.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA
RESUMO: A gestão democrática da educação formal está associada ao estabelecimento de
mecanismos legais e institucionais e à organização de ações que desencadeiam a participação
social: na formulação de políticas educacionais; no planejamento; na tomada de decisões; na
definição do uso de recursos e necessidades de investimento; na execução das deliberações
coletivas; nos momentos de avaliação da escola e da política educacional. É notória a introdução
de processos que respeitam a especificidade da educação enquanto política social, buscando
a transformação da sociedade e da escola, através da participação e construção da autonomia
e da cidadania.

Palavras-chave: Gestão Democrática; Mecanismos; Autonomia; Cidadania.
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INTRODUÇÃO

É

necessária uma reflexão acerca da gestão democrática aliada a organização política- social brasileira (SANTOS, 2006). Percebe- se a urgência de uma mudança
de consciência na visão de uma estrutura escolar e seu lado social para se perpetuar a democracia escolar.
Um dos primeiros problemas é a superação da hierarquia fechada no Sistema escolar. O
poder no ambiente escolar baseia- se na relação líder e subordinada, gerando desigualdade
e autoritarismo que atrapalham a visão de emancipação da escola (PARO, 2008).
Independente da hierarquia a ser seguidos numa escola todos os educadores devem ter
uma nova visão para garantir qualidade no ensino e formação da cidadania: a participação,
a responsabilidade e o comprometimento.
É importante que a escola busque a união entre a família, o gestor, a comunidade, os
professores, os alunos e os funcionários para que todos se sintam responsáveis em transformar a educação. Se realmente deseja- se formar alunos que no futuro sejam indivíduos
autônomos criativos e participativos precisa-se que hoje se trabalhe a autonomia do professor.
Levando-o a estabelecer relações democráticas em sala de aula, excluindo o autoritarismo com seus alunos, pois só se pode ajudar as crianças a se tornarem autônomas e com
caráter democrático, por intermédio das atitudes e posturas das pessoas com quais elas
convivem.
Sobretudo, o foco deste trabalho é mostrar temas críticos e associados à Gestão Escolar, apresentar instrumentos para que os educadores fortaleçam suas a melhoria da gestão
administrativa, financeira e pedagógica nas escolas, a qualidade do processo ensino- aprendizagem e gere impacto na qualidade de vida das comunidades (SANTOS, 2006).
Pensando nestes temas, o conteúdo foi desenvolvido dentro de uma pesquisa bibliográfica diretamente relacionada ao assunto de gestão escolar. Para isso foi necessária a análise
e a reflexão durante seu andamento. Na primeira seção, examina-se a gestão qualitativa, democracia escolar, a importância do processo educacional e a LDB.
O currículo, a participação coletiva, os colegiados, o conceito de democracia e o Projeto
Pedagógico Escolar fazem parte da segunda seção. Na terceira seção, procura- se entender
o funcionamento da administração escolar, as características de uma boa gestão escolar
democrática, as necessidades dos educadores e a liderança servidora. Analisa-se na quarta
seção, a participação coletiva, o autoritarismo, a autonomia escolar e o amparo legal da gestão democrática.
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A REALIDADE NA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
Um fator preocupante é a ocorrência da
organização "bancária" da educação, onde o
que importa são somente os exames e as
provas. Tudo isto é muito ultrapassado para
os dias de hoje (PARO, 2007).
Afirma Paulo Freire que, na concepção
bancária de educação, o educador é o que
sabe e os educandos, os que não sabem; o
educador é o que pensa e os educandos, os
pensados; o educador é a que dizem a palavra e os educandos, os que escutam docilmente; o educador imagina que a autoridade
que Ihe compete, e a autoridade do saber,
isto bloqueia a liberdade dos educandos, pois
estes devem se adaptar às determinações do
educador; e, finalmente, o educador é o sujeito do processo, enquanto os educandos são
considerados objetos.
Esta crítica que se faz é que a atual
estrutura pedagógica condiciona a qualidade
de ensino. Ainda não se percebeu que a qualidade também passa por algo mais profundo,
a formação da personalidade do aluno.
Isso numa época em que o desenvolvimento da tecnologia e as transformações
econômicas e sociais apontam se não para
a supressão, pelo menos para a minimização
do tempo de trabalho e para a drástica redução de emprego (PARO, 2007).
Infelizmente, nem os educadores, nem
as responsáveis pelas políticas públicas se
apoderaram desta ideia de proximidade, onde
os alunos se valorizam na relação com o adulto.
O outro fator é a complexidade do conceito "democracia", no que se refere ao comportamento humano, onde este oscila do moralismo a permissividade. Há um ledo engano
quando “educadores pensam em seus planejamentos e projetos que simplesmente desig-

nam um conteúdo como direitos e deveres,
sendo este um caminho para a democracia"
(PARO, 2007). Isto é uma violência cometida
contra o aluno, a privação da liberdade de
aprender, de ser sujeito.
O mesmo autor enfatiza que a democracia é mais do que isto, é o exercício do
cotidiano, por exemplo, quando um professor
tem uma situação de discriminação dentro da
sala de aula, seja por religião, raça. Este profissional deve reagir prontamente, fazendo os
alunos refletirem de imediato neste constrangimento, conversando, explicando as consequências de tais atos, dando exemplos do
cotidiano, e assim, abrandar a situação.
É assim que ele consegue desfazer
ações nocivas e arraigadas nos alunos "A
educação se faz, também, com a assimilação
de valores. gostos e preferências; a incorporação de comportamentos, hábitos e posturas:
o desenvolvimento de habilidades e aptidões
e a adoção de crenças. Convicções e expectativas".
Porém no Brasil observa- se uma falha
muito grande no que diz respeito à formação democrática. A democracia está estritamente ligada à escola com seus excessos
de burocracias e leis. Nesta rotina é comum
existir autoritarismo, pois estão deixando de
lado seus alunos, e as suas respectivas necessidades e os interesses dos pais: opinião,
debate sobre orçamento participativo, noção
de prioridades.
E, nesta mesma situação, encontra- se
o professor: abandonado, sem auxílio da direção escolar, a inexistência de condições
para o desenvolvimento do aluno (recursos,
materiais, formação continua de professores),
falta de política salarial, dedicação exclusiva
do docente, grande rotatividade de profissionais da educação, falta de pessoal na parte
administrativa.
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Aqui cabe reforçar esta situação de
abandono absoluto, "os marginalizados não
possuem material e nem capital cultural" (SAVIANI, 2008). Este desleixo educacional reforça a desigualdade social. Diante da pressão
exercida pela classe dominante torna- se inviável a reação pela classe dominada.
A educação formal não escapa da ideologia, uma vez que os conteúdos reforçam e
perpetuam a hegemonia da classe economicamente dominante, voltada para a formação
do capital humano. Por isso, não se pode
desconsiderar que a escola é visada pelo sistema político- econômico para alcançar interesses e objetivos favoráveis a uma minoria
privilegiada e que exerce domínio sobre uma
maioria social excluída de seus direitos, conforme expressa Paulo Freire.
No que reconhece os avanços que
existem na direção de uma pedagogia democrática, é preciso considerar essas intencionalidades; uma vez que, os conteúdos dos
programas escolares, escondem escolhas,
opções e preferências sociais, culturais, ideológicas (FREIRE, 2002),
Diagrama 1: Gestão Democrática

Do ponto de vista, porém, dos interesses dominantes, é fundamental defender uma
prática educativa neutra, que se contente com
o puro ensino, se é que isto existe, ou com
a pura transmissão asséptica de conteúdos,
como se fosse possível, por exemplo, falar da
‘’inchação’’ dos centros urbanos brasileiros
sem discutir a reforma agrária e a posição
a ela feita pelas forças retrógradas do país
(FREIRE, 2001).
Todos esses aspectos tornam- se contraditórios, à medida que a Lei de Diretrizes
e Bases deixa claro que a escola deve partir
das habilidades e conhecimentos dos alunos
para desenvolver seus potenciais, sua educação. Mas isto é possível se houver boas
condições de trabalho, de estudo e de convivências envolvendo a escola e seu entorno.

PERSPECTIVAS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO
ESCOLAR DEMOCRÁTICA
É de suma importância pensar sobre
uma maneira de envolver os pais no tocante
aos conteúdos, possibilitando com que a escola assuma seu papel os aceitando como
cidadãos beneficiários da ação escolar (LACERDA, 2005).
O autor enfoca que o sucesso de uma
escola é baseado numa conduta respeitosa
e carinhosa com os estudantes, praticada por
educadores e direção escolar. Esta postura reafirma que as pessoas só aprendem quando
se sentem sujeitos: exemplo disto é a preocupação dos pais de alunos em dar preferência
a que seus filhos estudem em determinada
escola. Estes pais percebem quando existe
um trabalho diferenciado numa determinada
escola.

(Fonte: Gestão Democrática) http://franciscaandrsilva.blogspot.com.br/2013/03/gestao-democratica-escola-em-foco.html. Acesso em 15 SET 2014)

O lema "trabalho diferenciado" é inovador, imprescindível. Este mecanismo está
ligado a uma gestão escolar com Conselho
de Escola, Associação de Pais e Mestres,
Grêmio Estudantil entre outros (PARO, 2008).
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Neste contexto, vale lembrar que o Projeto
Pedagógico é um instrumento balizador para
uma escola e, por consequência, expressa a
prática pedagógica da instituição dando direção
à gestão e às atividades educacionais. Porém,
ainda não é suficiente a participação coletiva
dos professores na sua elaboração, ainda há
a falta de clareza na compreensão da ideia de
projeto (RIOS, 2010).
O Projeto Pedagógico é a reflexão e a expressão de ideias sobre educação e sua função
social sobre o ensino, sua relação com o currículo, e a relação teoria e prática. Quando isto
é feito em uma escola, é construída sua identidade que significa uma análise coletiva tanto
da sua história, suas características, quanto às
direções que serão assumidas em função das
definições tomadas pelo mesmo.
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deve associar a disciplina cujo conteúdo se ensina [...]. “Por que não
estabelecer uma necessária ‘‘intimidade” entre
os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como
indivíduos?” (FREIRE, 1996).
Além da autonomia para planejar as disciplinas e seus conteúdos, a LDB 9394/96 aponta para um entendimento da responsabilidade
da escola na formação do aluno.
Porém, não deixar de levar em consideração que a qualidade no ensino se dá simultaneamente em suas duas esferas: didática e
administrativa. Assim, administrativamente observa- se nas escolas brasileiras a divisão hierárquica: em primeiro lugar, a direção; abaixo,
os profissionais que coordenam os professores;
a seguir, os professores e, por último, os alunos.
Não se esquecendo de funcionários de
"staff': secretários escolares, pessoal de limpeza, cozinheiros, agentes escolares. Outros segmentos são de vital importância: APM, Conselho de Escola, Grêmio Estudantil, ou ainda, uma
câmara jovem de vereadores (solução ao desin-

teresse pelo Grêmio Estudantil), (PARO 2007).
É aqui que começa um trabalho incansável e necessário do bom diretor escolar: boa intenção, competência, flexibilidade, pró- atividade
e coragem no caráter democrático da direção
escolar e boa gestão. Os alunos e professores
precisam ser ouvidos e convencidos no rumo
que se deve tornar na educação.
Uma ajuda na perspectiva democrática
vinda da direção escolar seria uma participação reflexiva que envolva as ações coletivas
da escola, nomeando o Conselho de Escola,
a Associação de Pais e Mestres e o Grêmio
Estudantil. É urgente que se mude a forma de
poder e autoridade na gestão escolar.
Esta nova gestão é aquela que exige formas cooperativas de organização do trabalho,
fortalecendo- se perante o Estado e a comunidade. Estas bases despontaram para o aparecimento de uma "escola ética", onde todos os
educadores são qualificados como educadores, competentes e onde se observa o comportamento em todo o seu cotidiano: ser uma
escola legislativa, com grande participação dos
pais (PARO, 2008).
Esta situação se encaixa com propriedade numa célebre frase de um escritor francês
François Rabelais (1494-1553): "Conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque
não quiseram, quando podiam".
Os gestores têm que ter em mente que
um bom profissional gera seu próprio desenvolvimento. Uma tentativa seria a reunião periódica
dos gestores com seus pares, com a supervisão
e a própria equipe escolar para tentar resolver
problemas do cotidiano escolar (PARO, 2007).
Algo inovador seriam os gestores abertos
aos conhecimentos em outras áreas não ligadas diretamente à escola, um exemplo, a área
de Sociologia ou Antropologia, pois poderiam
apontar soluções para os conflitos em sala de
aula (RODRIGUES & HEIDRICH, 2009).
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Outro ponto importante seria a destemor dos gestores perante as avaliações externas existentes no Brasil (Prova Brasil, IDEB,
entre outros),conhecê-las bem para fazê - las
de instrumentos de melhoria na qualidade escolar e não simplesmente como instrumento
de aferição de resultados. A vantagem destas
provas é que elas mostram os pontos fortes
e fracos de cada escola e, com isso, haveria
a oportunidade de rever a Projeto Político Pedagógico com a ajuda da comunidade.

A Constituição de 1988 determina a
gestão democrática como princípio na forma
da Lei. Mas as realizações feitas pelo educador só serão concretizadas no cotidiano,
quebrando a centralização de poder e o autoritarismo. A Democracia deve ser ponto de
partida e de chegada: é uma grande conquista.

É necessário refletir sobre eles: o tipo
de ensino que se deve promover em uma
escola, entender a que interfere (evasão, repetência, ensino), avaliar disciplinas e séries
onde ocorrem os níveis mais baixos de resultados, planejarem a formação continuada dos
professores, planejarem tempos maiores de
formação da equipe docente.

A escola baseada na participação, solidariedade, precisa de sujeitos pensantes
e construtores de uma nova realidade. Seu
ambiente deve compreender as diferentes relações obtidas com a comunidade, tratando
todos com igualdade e respeito. Aqui está a
grande noção de futuro, ir além do óbvio e
não se acomodar (LACERDA, 2005).

Assim, todos os integrantes de uma
unidade escolar se sentiriam aptos a questionar e propor ideias, atitudes. Por fim, não há
como manter compromissos com o bem comum, com a ética, com a democracia e com
a paz sem que se aprenda a negociar. Para
negociar, tenho de partir da verdade. Dados
na mesa, informação precisa, capacidade de
admitir que o outro também tenha verdades
que possam ser construídas junto com as minhas. Falar claramente, ouvir, pensar, refletir,
mudar de perspectiva para poder criar um
novo lugar de convívio (PROINFO, 2000).

Neste sentido, a participação dos educadores, educandos e comunidade têm uma
enorme importância numa sociedade baseada em valores éticos de inclusão e de saberes. Mas para que isto aconteça, é necessário
igualdade nos processos de decisão, baseados em diálogos, trabalhos pedagógicos críticos e reflexivos. "Uma estrutura que coloque
a educação a serviço da transformação das
relações de produção" (SAVIANI, 2008).

A educação, desta maneira, apareceria
como um acerto de arestas. Uma força igualitária de reforços de laços soca, promovendo
coesão e garantindo Integridade de todos os
indivíduos. Isto superaria o atual fenômeno
de abandono na educação; “enquanto o problema ainda existir os esforços devem permanecer; quando for resolvido é necessário
manter os esforços e serviços para impedir
o reaparecimento do descaso e abandono"
(SAVIANI, 2008).

A TRANSFORMAÇÃO ESPERADA DE
UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA

O Planejamento Participativo pretende
ser mais do que uma ferramenta para a administração; parte da ideia que não basta uma
ferramenta para "fazer bem as coisas" dentro
de um paradigma instituído, mas é preciso
desenvolver conceitos, modelos, técnicas,
instrumentos para definir "as coisas certas" a
fazer, não apenas para o crescimento e a sobrevivência da entidade planejada, mas para
a construção da sociedade; neste sentido, inclui como sua tarefa contribuir para a construção de novos horizontes, entre os quais estão,
necessariamente, valores que constituirão a
sociedade (GONDIM, 2001).
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Assim, a mudança de postura dos gestores seria essencial: orientação de visão e
missão, projetos que estimulem os alunos e a
comunidade de criação de ambientes motivadores para professores e alunos. Serem líderes que aceitem sugestões e estejam abertos
a mudanças de paradigmas (PARO, 2008).

Diagrama 2: Motivação e Inovação

Além disso, é importante incorporar a
liderança servidora. Levar dedicação para a
escola, mostrar o papel de uma instituição perante o país, a comunidade. Essa postura traz
em si colaboração com o coração, a mente
e o espírito do educador. O maior sinal desta
necessidade é que os educadores já não se
satisfazem com escolas de ideias muito diferentes das suas. Hoje, procura- se algo que
traga sentido no que se faz.
É o espírito transformador que surge,
mostrando uma relação mais saudável entre
todos os membros de uma escola. Tudo isso
estimula a produtividade, a criatividade e a
inovação, sem que os educadores sejam tragados, massacrados pelo trabalho (LACERDA, 2005).
Segundo Maslow (1954-1965), há uma
hierarquia de necessidades vitais para qualquer ser humano:
• Necessidades fisiológicas: fome,
sede, sono, abrigo.
• Necessidades de segurança: estabilidade no emprego, segurança no
lar.
• Necessidades sociais: amor, afeto,
afeição.
• Necessidade de estima: reconhecimento de capacidades pessoais
e na capacidade de adaptação às
funções.
• Auto-realização: motivação pelo qual
o indivíduo torna- se aquilo que ele
pode ser. Está sendo crucial para a
vida profissional de um educador.

(Fonte: Pirâmide de Maslow. http://motivaeinova.blogspot.com.br/2012/02/piramide-de-maslow-entenda-hierarquia.html. Acesso em 15 SET 2014)

Analisando a pirâmide de necessidades dessa teoria verificamos que:
a. As necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança e algumas necessidades sociais podem ser pontos de desmotivação. Estas necessidades são básicas;
porém a ausência de satisfação destas necessidades não motiva ninguém.
b. As necessidades sociais, o "status",
a estima e auto- realização são fatores que
motivam. Quando elas estão ausentes, as
pessoas trabalham para tê- las, chamadas
de fatores motivacionais. Então, nota- se que
a pessoa que não tem sua necessidade de
segurança satisfeita, principalmente segurança no trabalho, não sente necessidade social:
amor, afeto, afeição.
O autor destacava desta maneira: "à
medida que os aspectos básicos que formam
a qualidade de vida são preenchidos, podem
deslocar seu desejo para as aspirações cada
vez mais elevadas".
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Um grande desafio desse aspecto, a liderança de pessoas, é que esta necessidade
de segurança (trabalho) não é motivada pela
necessidade de estima (reconhecimento de
capacidade pessoal e funções).
As escolas precisam estabelecer uma
comunicação clara e objetiva com sua clientela e educadores, trazendo- as para seu interior
pelos benefícios e qualidade que ela busca
(PARO, 2007).
Quando se vê a importância social da
educação e as políticas públicas a que essa
área envolve, nota-se um total desconhecimento do conceito "qualidade" na educação. Isto
faz com que os objetivos buscados pela educação não atinjam suas pretensões.
É preciso entender a visão da educação
como atualização histórica do homem, onde
são necessários que os objetivos tenham suas
bases pautadas pelo lado individual e social
do aluno.
O individual é o saber necessário ao autodesenvolvimento do aluno, o seu usufruto de
bens sociais e culturais. O lado social é a formação do cidadão e sua contribuição para a
sociedade, realização da liberdade como construção social, relacionamento pacifico e livre
entre as pessoas. Esse aspecto social caracteriza o objetivo da escola para a democracia
(PARO, 2008).
Atualmente, as escolas não vêm cumprindo estes dois aspectos. Percebe-se que o
estudo é visto como algo ruim para os alunos,
não se ligando a algo prazeroso e atualizado.
As preocupações maiores sempre recaem sobre os exames e as aprovações, esquecendo-se do aspecto gerencial, do aprendizado e no
gosto pelo conhecimento.
No geral, quando as escolas se prendem
somente em currículos acabam ignorando a
necessidade de formar princípios éticos nos
alunos, esquecendo- se do desenvolvimento
que a mídia, as tecnologias e o campo das

informações vêm tomando. Assim, entendese a omissão da escola e de seus membros
em justamente educar para a democracia. Há
um grave esquecimento de problemas sociais
atuais, um exemplo disto é a própria violência
que se agrava com o passar do tempo. Percebe-se que há um despreparo na escola e nas
comunidades em geral para se conseguir uma
sociedade engajada, que resolva seus problemas contando com a união dos cidadãos.
O maior problema da educação, hoje, é
que a visão de mundo que está em sua base é
fragmentada, limitada, reducionista. Sua transformação depende da mudança dessa base.
A educação continua insistindo numa visão
de mundo já ultrapassada apesar da vivência
ter aproximadamente trinta anos (PEREIRA,
2000).
Faz- se necessário que se esclareça melhor o aspecto gerencial de uma escola, lembrando aspectos importantes para seu funcionamento: competência para produzir e aplicar
métodos técnicas e instrumentos, para projetar
estratégias de formação e emancipação de novas gerações, sujeitos sociais que fazem seu
próprio destino.
Porém, a qualidade em educação deve
ser analisada pela qualidade intrínseca: no
atendimento, na moral, na segurança, na ética.
Olhar somente o aspecto político- pedagógico
é muito grave. O que se destaca como qualidade são as junções de todos os aspectos
acima mencionados e de maneira simultânea.
O sistema educacional brasileiro deve beneficiar- se por essas mudanças, adotando uma
postura gerencial moderna e eficaz, para que
haja mudanças criativas e inovadoras.
A gestão qualitativa institui um programa
de melhoria contínua e consistente, ajuda a
desenvolver o potencial e as qualidades dos
profissionais da educação e dos trabalhos que
os mesmos realizam. Em vista a todo a exposto, fica clara que os pontos principais para a
qualidade em sistemas educacionais são:
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• Comprometimento político dos dirigentes;

• Planejamento, acompanhamento e
avaliação contínua dos processos;

• Alianças e parcerias;

• Preocupação constante com inovações e mudanças.

• Valorização dos profissionais da
educação;
• Gestão democrática;

Diagrama 3: Processo de Gestão Democrática

• Fortalecimento e modernização da
gestão escolar;
• Racionalização e produtividade do
sistema educacional.
Também torna imprescindível o treinamento contínuo na área educacional, pois
permite a capacitação das habilidades necessárias ao novo conceito de gestão. Isto dará
às pessoas um futuro, um crescimento eficiente e eficaz do indivíduo, da organização, ou
seja, o objetivo da qualidade. Esta qualidade
significa a satisfação e melhora na vida dos
funcionários, dos alunos e da comunidade.
A administração do desempenho é uma
metodologia gerencial que visa promover a
consecução das metas organizacionais e desenvolvimento dos recursos humanos, através de um processo participativo dinâmico,
contínuo e sistematizado do planejamento,
acompanhamento, avaliação e melhoria do
desenvolvimento (SANTOS, 2006).
Pensando em excelência de serviços, a
escola deve proporcionar que:
• O aluno tome- s prioridade;

(Fonte: Gestão Democrática/http:// http://franciscaandrsilva.blogspot.com.br/2013/03/gestao-democratica-escola-em-foco.html. Acesso em 15 set 2014)

Numa sociedade democrática, a escola
prima pela formação de cidadãos, tanto individualmente, quanto socialmente. Portanto,
qualidade também inclui conteúdo e novos
elementos para uma formação integral, priorizando a capacitação de pensadores.
A importância da educação, no decorrer da vida do ser humano é transformá-lo em
um cidadão educado e esta transformação
exige da escola maior complexidade de suas
funções; mas há certa resistência por parte
de alguns educadores que compreendam a
urgência de novas funções.

• Que haja forte liderança dos dirigentes;
• Visão estratégica bem definida;
• Clima pró-ativo;
• Espírito de equipe;
• Equipe consciente de seu papel;
• Equipe de trabalho bem treinada
para desempenhar corretamente
suas atividades;
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COMPLEXIDADE DA GESTÃO ESCOLAR
Observa-se que no Brasil o autoritarismo, o conservadorismo estão ultrapassados.
Isto é um breve passo para a solvência de
uma instituição. Uma nova gestão é fortemente marcada pela prática interativa, participativa e democrática, fixando- se alianças, parcerias para se buscar soluções de problemas
cotidianos.
A comunidade é responsável e indicada por esta mudança, cobrando que a nova
gestão efetive sua política pedagógica na inserção de todos neste processo, mostrando
uma escola aliada ao bem estar da população. Esta participação é impactante na vida
escolar que hoje constitui- se de uma demanda social o mais diversificada possível.
Para que esta modificação tenha resultados em longo prazo, é necessário mudar a
concepção da educação, da escola, da relação entre escola e comunidade para uma
união de esforços especiais de uma gestão
na reorganização das escolas. Desta maneira seria possível comandar com uma visão
bem clara de quem atua sobre uma unidade
escolar e que nela controla de maneira distanciada, sem que o gestor escolar perdesse
sua autoridade.
Os sistemas educacionais são organismos dinâmicos, que constituem um complexo
contexto sócio- cultural marcado pela pluralidade, pela controvérsia, manifestada dentro
da escola. Essa conscientização está ligada
a substituição de visão de administração por
gestão. Entende- se que assim ela seja uma
prática no melhoramento das relações de poder, de práticas e organização escolar.
É preciso relembrar que a palavra administração se dá numa conotação de processo
burocrático em que os formulários de papel
e prestação de contas são mais importantes.
Porém, a exigência contemporânea cobra
resultado, em educação isto é representado

pelas mudanças que as pessoas e a sociedade buscam para a sustentabilidade de seu
processo.
Isto mostra que com o surgimento da
abordagem de gestão de processos, ações
sistemáticas, baseadas em dados e fatos para
estabilizar rotinas e programar melhorias nas
empresas, iniciada pelo engenheiro mecânico
e cientista social Henry Laurence Gantt, em
1903, e a administração sistêmica (estruturação e eficiência das organizações), por volta
de 1950, com o biólogo Ludwig Von Bertalanffy é possível levar a administração escolar
conceitos de insumo, processo resultado que
melhor se adaptem a educação.
O autor José Augusto Dias afirma que
até pouco tempo atrás, falava-se apenas em
administração escolar, o que compreende as
atividades de planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Já a gestão
envolve estas atividades, mas vai além, incorpora um pouco de filosofia e de política que,
de acordo com Querino Ribeiro, vem antes e
acima da administração.
Assim percebe- se que no decorrer do
tempo os estudos de administração não foram
capazes de conduzir uma teoria satisfatória,
explicando o que é administrar. Os teóricos
se conscientizaram de um fato: ninguém gosta de obedecer a ordens. Como Griffiths diz:
ninguém pode estar a um só tempo submisso
e satisfeito.
A teoria da administração também sofreu um questionamento: à autoridade. Com
todos estes pontos expostos surgiram soluções para a condução dos empreendimentos humanos, a necessidade de um conceito
abrangente de administração e suas alternativas. Assim nasce o conceito gestão.
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Na gestão, a figura do administrador é
enfraquecida ou eliminada, surgindo os colegiados, as decisões grupais e o consumo.
Consiste na condução dos destinos de um
empreendimento, levando-o a alcançar seus
objetivos.
A ideia de gestão está associada a um
contexto de outras ideias como transformação
e cidadania, afirmando desta maneira que a
gestão escolar é a articulação consciente entre ações do cotidiano das instituições escolares e o seu sentido político e social.
O novo sentido de administração escolar traz com a autonomia, a ideia e a necessidade de gestão colegiada, com responsabilidade compartilhada pela comunidade
escolar. É um compromisso coletivo, uma
clara necessidade da sociedade na exigência
de mudanças urgentes e precisas.
Quando uma escola e seus atores trabalham em harmonia, o seu trabalho político
pedagógico fica menos penoso e suas metas
são alcançadas, dando aos professores segurança, estabelecendo mais facilmente um
elo entre a escola e a comunidade.
Porém, é sabido que administrar uma
escola é algo extremamente complexo. Uma
gestão contemporânea não funciona com autoritarismo por parte de um diretor, mas por
uma relação mais natural possível com todos
os seus integrantes. Com esta habilidade este
gestor consegue negociar melhores, atender
as necessidades primordiais da escola e seus
integrantes olhará com seriedade as decisões
para uma gestão de qualidade.

Na CF no Cap. Ill que se intitula "Da
Educação, da Cultura e do Desporto" o Art.
206, VI afirma “gestão democrática do ensino
público, na forma da lei''; e ainda no item VII
- “garantia de padrão de qualidade”.
A LDB/96, no Art. 30. Item VIII reafirma
tal ideia, utilizando os termos: "gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei
e da legislação dos sistemas de ensino". E
os artigos 12 a 15 da mesma Lei reafirmam
a autonomia pedagógica e administrativa das
unidades escolares, a importância da elaboração Projeto Político Pedagógico da Escola,
acentuando a importância da articulação com
"as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola” (Art. 12, item VI).
Portanto, o diretor não deve ser autoritário, pois cabe ao gestor um perfil democrático, portanto, desenvolver condições de
favorecer o processo democrático no cotidiano da escola. Para possuir todas essas características, o gestor deve ter também grande
embasamento teórico na área da pedagogia,
bem como das habilidades técnicas e políticas, que representam recursos fundamentais
para se garantir uma gestão dentro de uma
perspectiva democrática. Este tipo de escola
tem um perfil diferente, integrando sua equipe
e seu entorno.

Legalmente, observa- se que a gestão
democrática está amparada tanto pela Constituição Federal (CF 05/10/1988), quanto pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB de 20/12/1996) e também pelo
Piano Nacional de Educação (PNE - Lei n.
10.127, 0910112001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensando na escola como agente de transformação social, ela está inserida no contexto
mais amplo do problema das relações entre educação e política. Mas a política é baseada
comumente na coerção, dominação, já a educação se fundamenta na persuasão, sendo hegemônica.
Na sociedade contemporânea, a complexidade e o montante do saber histórico, a velocidade e a dinamismo do saber são tão grandes, que são inimagináveis, imensos e não há
como detê - los. Diante disto, fica claro que o homem não consegue produzir individualmente
os objetos e serviços da subsistência da sociedade.
Daí o papel da gestão escolar, tanto numa abordagem conceitual como em recursos
materiais. O esforço humano coletivo se dá pelo domínio dos elementos naturais: uma ação
colaboradora e solidária com outras pessoas, o lado social da autenticidade humana.
Nesta concepção de gestão, todos os setores envolvidos são considerados. É necessário estimular os alunos a se interessarem na solução de problemas escolares. Os funcionários
em geral, estes devem doar esforços na concretização dos objetivos educacionais. E a mais
importante, a escola precisa se interessar em envolver os pais dos alunos e a comunidade
em geral em suas atividades. Tudo isto faz com que haja o fortalecimento da unidade escolar.
Deve- se, a partir da atual organização escolar, propor novas formas de administração
democráticas e eficazes, buscando objetivos focados na melhoria contínua. Assim, a luta pela
democratização de uma escola está coincidentemente ligada à transformação social. Entra
aqui o comprometimento do educador com os alunos e a comunidade.
A democratização da sociedade brasileira e, especificamente, da educação, dar-se-á
não apenas pela garantia de acesso à escola, mas também da permanência e do sucesso
do educando.
Infelizmente, hoje em dia, encontram- se a gestão burocrática e a gerência. Porém, estas
duas gestões podem se agregar a um processo mais participativo nas tomadas de decisão,
ou seja, entender como, onde e quando o processo deve ocorrer. O ideal seria uma liderança
de influência silenciosa e sutil, dia após dia, travando contato direto com seus seguidores em
geral. Tratar todos como igual cortesia e respeito, conscientizando- as a partir de realizações
e desempenho. O desfecho disto são os resultados positivos de pessoas comuns focando
nelas um propósito em suas ações.
Então, nota- se que organizar um grupo pede persistência, honestidade e vontade de
"abraçar" a escola, a sua eficiência dos deveres e qualidade escolar. Isto deixa claro que um
dos objetivos fundamentais da educação é o desenvolvimento da capacidade de reconhecer
e nutrir a riqueza e a diversidade de talentos da cada indivíduo, desenvolvendo uma consciência muito mais ampla dentro das escolas.
Aqui exige-se uma reavaliação da qualidade das relações interpessoais com os atores
escolares, um compromisso com uma abordagem criativa, aberta e cooperativa no ensino
e no aprendizado, uma análise das mensagens implícitas no "currículo oculto", bem como o
desenvolvimento pessoal e a global.
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Segundo o autor, é necessário atentar- se a algumas questões sobre o fracasso do
desenvolvimento humano:
• A ausência da capacidade de validar e fortalecer a vida de todos: perder a capacidade de melhorar a qualidade da experiência cotidiana.
• A separação entre mente e corpo: deterioração da habilidade do ser humano de
apreender e compreender o seu ambiente;
• O emburrecimento dos sentidos: o distanciamento do ser humano em interpretar
corretamente a realidade através dos próprios sentidos.
Percebe- se, então, que não se pode endurecer e perder a sensibilidade em relação ao
trabalho coletivo. Os sentimentos e valores integram o grupo escolar e a comunidade, harmonizando as relações humanas dentro deste ambiente. Isto estimula um ambiente de confiança,
cada um se responsabilizando por suas atividades de forma consciente. Esta possibilidade só
há com gestores atuantes, participativos, que integrem todos os segmentos da escola.
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GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
RESUMO: O objetivo principal deste artigo é apresentar as contribuições da Gestão Escolar dentro
de uma perspectiva democrática participativa, para uma escola que se constitua como um espaço
de construção da cidadania. Nesta dinâmica, dentro da Gestão Democrática, entre o Conselho
Escolar, que mostra as relações de poder que ocorrem no interior da escola. As ações dos
sujeitos que poderiam contribuir para a materialização dos princípios democráticos da escola
são desarticuladas ou silenciadas por um conjunto de fatores, dentre os quais se encontra
a elasticidade dos períodos entre as reuniões do conselho e interditos que caracterizam as
práticas discursivas na escola. Com relação ao tema deste artigo, exigiu um aprofundamento
teórico, no qual foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Para abordar esse tema de fundamental
importância descreveu-se esse artigo em alguns itens. Primeiramente a introdução com objetivos,
justificativa e descrição da estrutura do texto. Posteriormente analisou-se o conceito de Gestão
Escolar por ser fundamental para entender a organização da escola e apresentou-se uma efetiva
gestão democrática e participativa que contribui para a organização dos espaços escolares. No
item seguinte uma análise de informações destacando as contribuições da gestão democráticoparticipativa na organização do espaço escolar. É importante que os profissionais da educação
e comunidade em geral busquem formas mais claras de participação na escola para que o
Conselho Escolar seja visto como parte da Gestão Escolar, para que haja um comprometimento
com a educação pública de qualidade.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Gestão Democrática; Conselho Escolar; Política Educacional;
Análise de Discurso.
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INTRODUÇÃO

A

presenta-se neste trabalho um relevante assunto referente à Gestão Escolar na perspectiva democrático-participativa. A democratização na educação se deu através
de lutas de educadores e movimentos sociais.

Organizados em defesa de um projeto de educação pública de qualidade, que só foi
possível com a promulgação da Constituição Federal/1988, em seu artigo 206, inciso VI que
estabeleceu princípios para a educação brasileira, dentre eles a gestão democrática, sendo mais
tarde regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96),
art. 4º, inciso II.
A Constituição Federal dispõe também sobre a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE), ficando resguardado o princípio da democratização. Esse plano aprovado pela Lei
nº 10.172/2001 apresenta uma nova forma para democratização da educação, que se constitui
num fazer coletivo com a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, na
elaboração do Projeto Político Pedagógico e nas tomadas de decisões de todo o processo de
desenvolvimento do trabalho escolar, inclusive na definição da aplicação dos recursos recebidos
pela escola. E, buscando contribuir com esse processo, vem a necessidade de potencializar o
Conselho Escolar.
O objetivo geral desta pesquisa foi de apresentar, a partir de um aprofundamento teórico,
as contribuições da Gestão Escolar Democrática, demonstrando a preocupação da escola em
se firmar nos objetivos e práticas que a constituam em um espaço de construção da cidadania.
Trata-se mais especificamente da gestão democrático-participativa, pois há a necessidade
de avançar sobre as formas conservadoras ou até mesmo fragmentadas de organização escolar.
A legislação indica a necessidade de propiciar uma gestão democrática através das diretrizes proveniente do sistema de ensino, mas para que a gestão democrático-participativa aconteça, não basta apenas ser indicada pela legislação, é importante que a comunidade escolar
se veja atuante e responsável nesse processo. Assim, elegemos como problema de pesquisa:
Qual a importância de efetivar a gestão democrático-participativa na organização escolar sob a
ótica dos autores aqui pesquisados?
Para tanto o artigo encontra-se dividido em alguns itens. Após a introdução analisou-se o
conceito de gestão escolar por ser fundamental para entender a organização da escola tomando
como princípio uma gestão democrático-participativa. Para entender este conceito aborda-se
em primeiro plano o significado do termo “gestão”.
Posteriormente apresentou-se uma efetiva gestão democrática e participativa que contribui
para a organização dos espaços escolares fazendo necessário que a escola promova momentos
para discussões e para essa possibilidade destacou mais especificamente o Conselho Escolar.
Na sequência uma análise de informações destacando as contribuições da gestão democrático-participativa na organização do espaço escolar. No entanto é de fundamental importância
que os profissionais da educação, assim como a sociedade em geral, busquem formas mais
ativas de participação na escola para que o Conselho Escolar seja percebido como parte da
Gestão Escolar, atuando de forma intensa, contínua e efetiva na busca de uma escola autônoma,
transformadora e comprometida com a educação pública de qualidade.
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GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
Com relação ao tema central “Gestão
Escolar Democrática”, exigiu um aprofundamento teórico avançado e com isso houve a
necessidade de colocar em prática uma postura de pesquisador. Segundo Antônio Carlos
Gil (1999, p.24):
Para continuar pensante e inovador é necessário ser pesquisador. Um bom pesquisador precisa, além do conhecimento
do assunto, ter curiosidade, criatividade,
integridade intelectual e sensibilidade
social. São igualmente importantes a humildade para ter atitude autocorretiva, a
imaginação disciplinada, perseverança,
paciência e confiança na experiência (GIL,
1999, p. 24).

Segundo Pedro Demo (1996, p.34):
A pesquisa como atividade cotidiana
considerando-a como uma atitude, um questionamento sistemático crítico e criativo, mais
a intervenção competente na realidade, ou o
diálogo crítico permanente com a realidade
em sentido teórico e prático.
FIGURA 1 - PESQUISA COMO ATIVIDADE COTIDIANA

Conforme relatos de Goldemberg,
(2000, p.14) [...] “a pesquisa consiste em
descrições detalhadas de situações com o
objetivo de compreender os indivíduos em
seus próprios termos”.
Com objetivo de apresentar as contribuições da Gestão Escolar na perspectiva democrático-participativa, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a qual, conforme relatos
de Lakatos e Marconi, (1995, p. 43) [...] “não
é mera repetição do que já foi dito ou escrito
sobre certo assunto, mas propicia o exame de
um tema sob novo enfoque ou abordagem,
chegando a conclusões inovadoras”. Segundo Antônio Carlos Gil (2007, p.44):
A pesquisa bibliográfica pode ser desenvolvida a partir de material já elaborado,
constituído por livros e artigos científicos.
Embora em quase todos os estudos seja
exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas
(GIL, 2007, p. 44).

Para realização desta pesquisa foram
selecionados os escritos de grandes teóricos
que dedicaram aos estudos sobre Gestão Escolar Democrática na organização do espaço
escolar, tais como: Libâneo (2004), Ferreira
(2003), Luck (2006) e Cury (2005).
Compreender o conceito de gestão escolar é fundamental para entender a organização da escola tomando como princípio uma
gestão democrático-participativa. Para entender este conceito aborda-se em primeiro plano o significado do termo “gestão”.

Disponível em: (http://psiquisa1.blogspot.com/2012/03/conceito-de-pesquisa.html.
Acesso em 14/05/2021).

A gestão democrática surgiu a partir do
modelo de educação autoritária que prevaleceu por muito tempo em nossa sociedade.
Possivelmente que este modelo de ensino impedia a transformação da escola, o que não
permitia a participação da comunidade. Pode-se afirmar que hoje temos um novo modelo
de educação bem como de gestão.
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A gestão democrática é uma concepção de gestão comum na sociedade brasileira. Pois é considerada uma experiência
sucedida quando se trata de gestão escolar.
Porém, sabe-se que esta não é uma realidade nas escolas públicas brasileiras. Segundo
Naura Syria Carapeto Ferreira (2003, p. 306):
Gestão é administração, é tomada de
decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar
uma organização a atingir seus objetivos,
cumprir sua função, desempenhar seu papel. Constitui-se de princípios e práticas
decorrentes que afirmam ou reafirmam os
princípios que as geram. Estes princípios,
entretanto, não são intrínsecos à gestão
como concebia a administração clássica,
mas são princípios sociais, visto que a
gestão da educação se destina à promoção humana (FERREIRA, 2003, p. 306).

Figura 2 - Gestão Escolar e Promoção
Humana

Esta definição nos leva a compreendê-la como um processo que envolve toda uma
comunidade.
O artigo 14 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN), Lei número
9.394 de 20 de dezembro de 1996, estabelece os princípios de uma gestão democrática
e a participação da comunidade escolar:
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme
os seguintes princípios: I. Participação dos
profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola; II. Participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 2006).
Na concepção democrático-participativa, conforme relatos de Libâneo (2004, p.
101) [...] “o processo de tomada de decisão
se dá coletivamente, participativamente”. Ainda para esse autor, a organização e os processos de gestão podem assumir diferentes
significados de acordo com a concepção que
se tem dos objetivos da educação em relação
à sociedade e à formação dos alunos.
Segundo Carlos Roberto Jamil Cury
(2005, p. 1):
A gestão provém do verbo latino gero,
gessi, gestum, gerere e significa: levar
sobre si, carregar, chamar a si, executar,
exercer, gerar. Trata-se de algo que implica o sujeito. Isto pode ser visto em um
dos substantivos derivado deste verbo.
Trata-se de gestatio, ou seja, gestação,
isto é, o ato pelo qual se traz em si e
dentro de si algo novo, diferente: um novo
ente. Ora, o termo gestão tem sua raiz
etimológica em ger que significa fazer brotar, germinar, fazer nascer. Da mesma raiz
provêm os termos genitor, gérmen (CURY,
2005, p. 1).

Fonte: Criação Pessoal
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Nesta perspectiva, a gestão implica o
diálogo como forma superior de encontro das
pessoas e solução dos conflitos. A gestão,
dentro de tais parâmetros, é a geração de um
novo modo de administrar uma realidade e,
em si mesma, democrática, já que se traduz
pela comunicação, pelo envolvimento coletivo
e pelo diálogo.
A gestão democrática, enquanto temática histórica nos move em direção contrária aquela mais difundida em nossa trajetória
política, em que os gestores se pautam ora
por um movimento paternalista, ora por uma
relação propriamente autoritária. Paternalismo
e suas variantes, autoritarismo e suas variedades são formas de pensar e agir sobre o
outro não reconhecido como igual.
Quando o gestor e a pedagoga comentam sobre a rotina consensual, deve-se ao
fato de que todos devem entrar num consenso no momento do trabalho do gestor ou do
pedagogo. Conforme relatos de Heloisa Luck
(2009, p. 15):
Articula e engloba as várias dimensões da
gestão escolar e das ações educacionais,
como condição para garantir a unidade
de trabalho e desenvolvimento equilibrado de todos os segmentos da escola, na
realização de seus objetivos, segundo
uma perspectiva interativa e integradora
(LUCK, 2009, p. 15).

Assim, o gestor deve englobar as dimensões acerca do trabalho pedagógico,
pois todos devem estar na mesma linha para
garantir a aprendizagem dos alunos.
A gestão é entendida normalmente
como uma forma regular e significativa de envolvimento dos funcionários. No entanto, cabe
ressaltar que a gestão também é articuladora
e, capaz de liderar diferentes segmentos, porém é importante destacar que para ter a gestão escolar democrática deve se propiciar um
clima de abertura e respeito para que todos
possam refletir e contribuir para uma gestão

democrática e dinâmica. Assim torna-se possível a valorização dos profissionais e favorece a relação escola/comunidade.
Para uma efetiva gestão democrática e
participativa que contribui para a organização
dos espaços escolares é necessário que a
escola promova momentos para discussões
e para essa possibilidade abordou-se mais
especificamente o conselho escolar. Segundo
Heloisa Luck (2006, p. 30):
		
A participação em sentido
pleno é caracterizada pela mobilização
efetiva dos esforços individuais para a
superação de atitudes de acomodação,
de alienação e marginalização, e reversão desses aspectos pela eliminação
de comportamentos individualistas pelo
espírito de equipe, visando à efetivação
de objetivos sociais e individuais que são
adequadamente entendidos e assumidos
por todos (LUCK, 2006, p. 30).

A gestão democrática é uma prática
bastante significativa para o ambiente escolar, pois esta propicia uma educação de
qualidade para todos os alunos. Entretanto,
considera-se que a participação se torna um
fator primordial para que ocorra efetivamente
a gestão democrática.
É nesse ambiente democrático que
acontece a participação juntamente com as
tomadas de decisão dos autores existentes na
comunidade escolar. A Escola precisa atrair
a comunidade escolar, mantendo seus integrantes informados e envolvidos na dinâmica
do ambiente escolar, aprimorando as ações
participativas e reflexivas, interagindo com a
escola e comunidade, possibilitando assim,
melhorias e um ambiente de aprendizagem
que faça sentido para todos.
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Figura 4: Escola da Família.

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
Com a Constituição Federal (CF) de
1988, garantiu-se a descentralização do poder existente em nossa sociedade, passando
essa a ser fortalecida pelo espírito de equipe
e autônomos nas demandas no espaço escolar.

Disponível em: https://gestaoescolar.
org.br/conteudo/751/a-escola-da-familia.
Acesso em 12/05/2021.
Desse modo, a democracia escolar é
um processo de luta, conflitos, ou seja, um
processo de diversidades nas relações sociais. Assim, fica evidente que o conceito de
democracia está relacionado com cidadania.
Ainda tratando sobre gestão, é válido
destacar a Constituição da República Federativa do Brasil – Artigo 206.
Art. 206. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais;
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;

O conselho escolar é um colegiado com
membros de todos os segmentos da comunidade escolar (pais, mães, estudantes, funcionários/as, professores/as e representantes
da equipe diretiva) eleitos pelos seus pares
para exercer um mandato decidido pela comunidade escolar. É órgão máximo da gestão
democrática da escola. A LDB 9394/96 prevê
ao ensino público e a organização democrática e, no seu artigo 14, inciso II garante [...]
“a participação das comunidades escolar e
local em conselhos escolares ou equivalentes” (BRASIL,1996, p. 6).
Os Conselhos escolares são constituídos entre os membros da comunidade escolar pelo fato de ser uma das exigências, mas
dificilmente acontece de uma forma efetiva e
participativa, como propõe as leis nacionais
que regem a educação.
Conforme relatos de Ciseki (1998, p.
37) [...] “os conselhos têm funções deliberativas, consultivas e fiscalizadoras, de modo
que possam dirigir e avaliar todo o processo
de gestão escolar e não apenas funcionar
como instância de consulta”.
O estudo sobre a temática dos Conselhos Escolares encontra subsídio na legislação vigente pertinente ao assunto. A promulgação da Constituição de 1988 e da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
de 1996, causaram uma expansão dos direitos políticos, civis e sociais; e no interior das
escolas, estabeleceu a gestão democrática
como estímulo ao exercício da cidadania.
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Nesta ótica, nota-se que os processos
de gestão escolar superam a questão administrativa e colocam a instituição como local
de aprendizagem significativa e de atividade
cidadã, com a democratização das relações
institucionais e o envolvimento ativo da comunidade escolar.
Figura 5 - Conselho Escolar

A legislação brasileira sinalizou positivamente para a efetiva utilização dos princípios
de produtividade, eficiência e qualidade total
dentro da política educacional, acrescentando a participação da comunidade como elemento essencial à sua implementação. Assim,
surgiram os Conselhos Escolares como espaços institucionais que viabilizaram a prática
do novo modelo gerencial escolar para consolidar a nova ordem democrática em construção.
Sendo assim, o Conselho Escolar é um
organismo de articulação entre a escola e a
sociedade, uma instalação de uma prática
pedagógica e de uma cultura política democrática e cidadã. Eles representam as comunidades escolares locais, atuando em conjunto
e definindo caminhos para tomar as deliberações que são de sua responsabilidade. Representa, assim, um lugar de participação e
decisão, um espaço de discussão, negociação e encaminhamento das demandas educacionais, possibilitando a participação social
e promovendo a gestão democrática. São,
enfim, uma instância de discussão, acompanhamento e deliberação, na qual se busca
incentivar uma cultura democrática, substituindo a cultura patrimonialista pela cultura
participativa e cidadã.

Fonte: Criação Pessoal
Essa nova realidade abandona a exclusividade estatal e formaliza que a comunidade escolar é quem possui a legitimidade e o
conhecimento necessário para decidir sobre
suas ações, e entender a maneira como esse
modelo gerencial se desenvolve, é imprescindível para perceber a contribuição que a
atuação dos órgãos colegiados oferta para a
consolidação dos processos democráticos no
ensino público.

Considerando a contribuição fundamental da escola pública para a construção de
uma cidadania participativa e tomar como
uma construção permanente e coletiva, verá
que os Conselhos Escolares são, primordialmente, os sustentáculos de Projetos Político
Pedagógico que permitem a definição dos
rumos e das prioridades das escolas numa
perspectiva emancipadora, que realmente
considera os interesses e as necessidades
da maioria da sociedade.
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O Conselho Escolar avalia e fiscaliza
o cumprimento do Projeto Político Pedagógico, o acompanhamento das ações pedagógicas, administrativas e financeiras, garantindo
o cumprimento das normas da escola, mobilizando os conselheiros para a efetivação
da melhoria da qualidade social do processo
educativo e da gestão democrática. Essas
funções se interligam e se completam, não
havendo predominância de uma sobre a outra.

ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR
Tendo em vista analisar as contribuições
da Gestão Democrática na organização do
espaço escolar, complementa-se à revisão de
literatura, sob uma perspectiva de pesquisa
qualitativa. Para Bogdan e Biklen (1991), uma
das características desse tipo de pesquisa é
que os investigadores qualitativos interessam
mais pelo processo do que simplesmente
pelo resultado.
Conforme relatos de Bogdan e Biklen
(1991, p. 56) [...] “os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos
que lhes permitam tomar em consideração
as experiências do ponto de vista do informador”. Os elementos básicos da Gestão
Democrática podem se apresentar de várias
maneiras, no ambiente escolar as principais
são: na constituição e atuação do Conselho
Escolar; na elaboração do Projeto Político Pedagógico, de modo coletivo e participativo;
na definição e fiscalização da verba da escola pela comunidade escolar; na divulgação
e transparência na prestação de contas; na
avaliação institucional da escola, professores,
dirigentes, estudantes, equipe técnica; na eleição direta para diretor.

Figura 6 - Espaço Escolar

Disponível em: https://prezi.com/5yudbxsbgnez/observacao-e-reflexao-do-espaco-escolar/. Acesso em 12/05/2021.
A gestão democrática tem se tornado um
dos motivos mais frequentes, na área educacional, de debates, reflexões e iniciativas públicas,
a fim de dar sequência a um princípio posto
constitucionalmente e reposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Comumente, o princípio da Gestão Democrática tem sido mais referido a eleição de
diretores ou diretoras em escolas públicas. Tal
dinâmica, inclusive, faz parte de várias Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais.
Entretanto, sem negar esta possibilidade, desde
logo inscrita neste princípio maior para uma função ou mesmo um cargo na estrutura do magistério e, sem se desviar do princípio federativo,
cumpre refletir sobre as exigências e desafios
trazidos por esta inserção constitucional inédita.
As decisões devem ser tomadas a partir
de discussões elaboradas a fim de se chegar
a um denominador comum, pois devem discutir
e chegar a uma decisão que caiba na melhoria do atendimento aos alunos. O diretor deve
liderar os trabalhos sobre o qual desempenha
sua função e através de discussões com toda
a equipe e comunidade escolar, chegar ao bem
comum, onde o ensino e a aprendizagem sejam
o foco destas, pois tudo deve gerar em torno
destas duas linhas.
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Os professores desempenham uma função muito importante no contexto escolar, pois
são eles os transmissores do conhecimento
específico, acadêmico para o aluno. Assim,
este deve ter uma participação fundamental no
que diz respeito ao trabalho pedagógico. Uma
maneira de participação dos professores nas
tomadas de decisões é a participação na elaboração e no acompanhamento do Projeto Político
Pedagógico. Segundo Luck (2009, p. 21):
Os professores são profissionais que influem
diretamente na formação dos alunos, a partir
de seu desempenho baseado em conhecimentos, habilidades e atitudes e, sobretudo
por seus horizontes pessoais, profissionais
e culturais, bem como sua postura diante da
vida, dos desafios, da educação e das dificuldades do dia a dia encontradas na sala
de aula como professor (LUCK, 2009, p. 21).

Houve consideráveis mudanças no decorrer dos tempos em relação à gestão democrática, perto do que se conhece hoje. Conforme
relatos de Souza (2001, p. 2) [...] “a gestão democrática faz parte da luta de educadores e
movimentos sociais organizados em defesa de
um projeto de educação pública de qualidade”.
A gestão democrática está ligada aos movimentos sociais, pois não deixa de ser uma luta
da educação pública, feita para a sociedade,
com a participação da sociedade para a busca
de uma escola melhor e uma educação de qualidade. O gestor escolar é um profissional cheio
de tarefas que envolvem a escola, pois precisa
estar atento a todas as funções que nesta são
desempenhadas.
No entanto, o gestor precisa ser observador e perceber o que acontece a sua volta,
não apenas a parte administrativa, mas também
o lado pedagógico, pois precisa compreender
que a escola, professores e alunos necessitam
de atenção.

Figura 7 - Gestão, Professores e Alunos

Disponível em: https://prezi.com/6ydijeksolkl/gestao-professora-e-alunos/. Acesso em
14/05/2021.
Desta forma, o gestor escolar possui muitas funções, pois envolve todas as possibilidades acerca da política educacional. Sofre muitas
influências, por causa de sua posição social,
precisa estar em contato com todos na escola, conhecer cada um deles. Saber sobre suas
funções para que possa administrar com muita
firmeza e propriedade seu dia a dia.
Outra questão relevante é o apoio da comunidade, pois reflete na promoção de aprendizagem dos alunos e reforça no desenvolvimento
de valores positivos. Envolver a comunidade escolar é tarefa complexa, pois articula interesses,
sentimentos e valores diversos. Nem sempre é
fácil, mas compete às equipes gestoras pensarem e desenvolverem estratégias para motivar
as famílias a participarem da vida da escola. As
possibilidades de motivação são várias, desde
a concepção e o uso dos espaços escolares
até a organização do trabalho pedagógico.
O gestor escolar deve transformar sua
escola num verdadeiro centro de informações,
debates e avaliações a respeito das questões
sócio político-cultural que tem repercussão sobre a escola, procurando firmar a posição da
escola ante esses contínuos desafios. O gestor
escolar é o profissional encarregado de investir
em estratégias que garantam a apropriação coletiva do sentido que norteia o trabalho na escola. Pois a gestão deve promover a comunidade
escolar a redistribuição e compartilhamento das
responsabilidades dentro do ambiente escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo foi discutida a atuação da gestão escolar na linha democrática onde predomine por uma mudança organizacional escolar que busque se adequar aos novos padrões
da sociedade atual, através da inovação e da prática de gestão participativa da escola para
que a mesma proporcione um ensino de alto nível aos estudantes.
Ao analisarmos a gestão democrática, deve se considerar como elemento da organização de um sistema descentralizado, no qual a instituição tenha autonomia de decisão
financeira, pedagógica e administrativa, e conte, efetivamente, com a participação de seus
membros para tomar decisões coletivas.
Partindo da concepção democrática, a escola deve motivar a participação ativa da comunidade escolar e local no processo eletivo do conselho. Assim como ouvir, registrar e divulgar
o que aluno e comunidade pensa, fala e escreve sobre a concepção da escola pública e das
desigualdades da sociedade.
Pais e alunos têm muito a contribuir com a construção de uma escola pública de melhor
qualidade. Desta forma, a escola se transforma em local de estudos, de trabalho, de troca de
ideias, de análise da realidade escolar, num exercício de cidadania vivenciado pelos participantes.
Os conselheiros passam a organizar as atividades necessárias, fazendo parte do processo, num envolvimento coletivo, cumprindo, assim, sua função político-pedagógica. O olhar
político-pedagógico tem como foco principal a aprendizagem, a qual está implícita no planejamento, na implementação e na avaliação das ações da escola.
É de fundamental importância que os profissionais da educação, assim como a sociedade em geral, busquem formas mais ativas de participação na escola para que o Conselho
Escolar seja percebido como parte da gestão escolar, atuando de forma intensa, contínua e
efetiva na busca de uma escola autônoma, transformadora e comprometida com a educação
pública de qualidade.
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A PARTICIPAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo enfatizar os aspectos cognitivos e afetivos desencadeados
durante o brincar. Propõe uma reflexão sobre as práticas pedagógicas atuais, comprovando a
importância do jogo na escola, uma vez que os materiais manipulados são apenas meios para
atingir o movimento de aprendizagem. Diante disso, surge a busca por identificar as principais
atividades relacionadas e adequadas ao ensino de jogos e evidenciar a importância dessas
atividades para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem no ensino fundamental. Por
meio do jogo, o professor promove a construção do conhecimento, a socialização e a criatividade.
Fazendo com que a criança se sinta motivada e comprometida. Por fim, o trabalho apresenta as
principais ideias sobre os diferentes papéis que o jogo desempenha no trabalho pedagógico,
a fim de estimular o profissional docente a refletir sobre o uso da ludicidade no ensino e na
aprendizagem.

Palavras-chave: Jogo; Processo; Ensino/Aprendizagem; Estímulo.
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INTRODUÇÃO

O

s jogos fazem parte da existência humana desde os primórdios e de nossos
primeiros dias de vida. Não basta apenas saber a importância dos jogos e brincadeiras para a educação , o objetivo especial deste trabalho é mostrar que as
crianças podem usar objetivos significativos e regras claras, usar jogos e jogos direcionados
e aprender de forma significativa.
Mas para serem utilizados com fins educacionais, os jogos precisam ter objetivos de
aprendizagem bem definidos. Por meio de jogos e brincadeiras, as crianças são capazes de
estabelecer identidades e desenvolver sua autonomia, raciocínio lógico e linguagem. Porque
o jogo incentiva a criança a usar o cérebro para desenvolver estratégias para cada ação.
Portanto, esse trabalho deixará os professores mais claros e os incentivará a usar jogos
dentro e fora da sala de aula. Observa-se que os profissionais vão brincar, mas na verdade
isso dá muito trabalho, pois não é fácil para as crianças se movimentarem livremente, elas
acabarão utilizando essa excelente ferramenta para o seu Segundo Alvarez (2004), a criação
de jogos educativos tem uma dupla finalidade, nomeadamente compreender e concretizar a
aquisição de conhecimentos.
Esses jogos são projetados para entreter e aprimorar o aprendizado do conhecimento,
conteúdo e habilidades embutidos no jogo. Em todo caso, o objetivo desta pesquisa é: buscar
na literatura bibliográfica, desde o início da educação, a realização da contribuição teórica da
cooperação no estudo da motivação para brincar e aprender, para que o jogo seja útil para
o desenvolvimento e estabelecimento de identidade própria mais agradável.
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O ENSINO E O USO DOS JOGOS
EDUCACIONAIS
As proposições sobre a importância
do lúdico têm início na Grécia, com filósofos
como Platão, que falava da formação moral
do cidadão a partir da infância por meio de
brincadeiras (CAMBI, 2001).
Desde então, filósofos, psicólogos e
educadores como Santo Agostinho, Pestalozzi, Froebel, Piaget e Vygotsky empreenderam
esforços teóricos e práticos para valorizar o
papel dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento humano, sobretudo na infância.
Na atualidade, observamos que uma
diversidade de atividades lúdicas permeia a
vida de nossas crianças, em casa e na escola.
Diferente de décadas atrás, as crianças hoje
possuem acesso aos mais diferentes tipos de
brincadeiras e jogos, desde os tradicionais
até os mais sofisticados tecnologicamente.

Alguns filósofos como São Tomás de
Aquino (1225-1274) e Schiller (1759-1805)
entendem o jogo como uma maneira de introduzir o homem na vida em sociedade. Por
meio de atividades lúdicas, o homem desenvolve capacidades sociais, morais e estéticas
necessárias à sua inserção social (KISHIMOTO, 1993).
Do ponto de vista psicológico, em específico a corrente psicanalítica, considera
o brincar como uma forma de expressão da
criança, que consegue, ao brincar, manifestar
questões inconscientes, que ainda não podem ser expressas em palavras. Para Freud
(1920/1996), a criança brinca ativamente

com aquilo que ela vive passivamente. Por
isso, a interpretação do brincar da criança é
importante, podendo revelar os aspectos do
desenvolvimento afetivo-emocional típicos da
infância.
Para Winnicott (1975), o jogo e a brincadeira são atos livres e criativos que emanam
do sujeito e não da sociedade, por meio de
regras estabelecidas ou de uma organização.
Para o autor, na brincadeira o indivíduo encontra um lugar para operar no mundo. Esse
espaço potencial é o espaço do imaginário,
do jogo, o qual é preenchido, num primeiro
momento, por um objeto transicional, seja ele
outro sujeito ou um objeto, ou brinquedo.
Para a corrente psicológica interacionista-construtivista, sobretudo para autores
como Piaget (1978) e Vygotsky (1988), o
brincar pode ser definido como uma maneira
de interpretar e assimilar o mundo.
As crianças, durante os jogos e brincadeiras, estabelecem relações e representações, o que desencadeia o desenvolvimento
de capacidades sociais, cognitivas e afetivas
na medida em que elas "extrapolam" seu
mundo habitual. Ao brincarem, as crianças
planejam, criam hipóteses, desenvolvem a
imaginação, constroem relações, tomam decisões e elaboram regras de convivência.
Para Piaget (1978), quando a criança
brinca, ela assimila o mundo da sua maneira,
não havendo compromisso com a realidade.
A interação com o objeto independe da natureza deste, sua função advém do significado
e sentido atribuído pela criança através do
simbolismo. Inicialmente, o jogo se apresenta
de maneira solitária, evoluindo para o estágio
da representação de papéis, até chegar aos
jogos de regras.
O brinquedo e o ato de brincar, nesta
perspectiva, constituem-se em vínculos importantes na construção do conhecimento.
Piaget ainda sugere que a brincadeira livre,
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mesmo sendo não estruturada, possui regras
que conduzem o comportamento das crianças em dados momentos.

O Gráfico ressalta as questões sobre o
que as crianças aprendem no “Ato de Jogar”
Ao chegar à escola, a criança traz conceitos ricos sobre o mundo dos esportes, da
criatividade e da fantasia. Antes, ele se concentrava apenas em brinquedos, brincadeiras, e principalmente no ambiente familiar ao
longo de sua vida.
Na escola, ela descobriu um mundo
completamente diferente, que aboliu grande
parte da maneira como ela vivia e entendia
o mundo ao seu redor, pois em cada escola,
jogos, brincadeiras e expressões corporais
tornavam-se atípicas, perdiam a vida. Espontaneidade, então eles são interessantes.
A escola deve sempre cultivar essas
culturas e costumes de todas as crianças,
pois cada criança tem uma história diferente e
que deve ser considerada, e repassada para
os outros colegas.
Ariés (1981) afirma que: “Na Idade Média, os jogos eram basicamente destinados
aos homens, visto que as mulheres e as crianças não eram consideradas cidadãos e, por
conseguinte, estando sempre à margem, não
participavam de todas as atividades organizadas pela sociedade. Porém, em algumas
ocasiões nas quais eram realizadas as festas
da comunidade, o jogo funcionava como um
grande elemento de união entre as pessoas ”.

ASPECTOS HISTÓRICOS DO LÚDICO NO
BRASIL
Brotto (2001) descreve os jogos como
um fenômeno antropológico e social porque
refletem a história de cada sociedade, costumes e diferenças culturais e a influência do
ambiente em que diferentes grupos de crianças brincam.
A escola deve sempre cultivar a cultura e os costumes de todas as crianças, pois
cada criança tem uma história diferente, que
deve ser considerada é transmitida aos outros
alunos.
Na antiguidade, as mulheres e as crianças não tinham o direito de brincar e a sociedade não as considerava cidadãs, por isso
viam os homens brincar. Embora os jogos na
época fossem muito intensos e fossem de
fato um jogo de luxo para mulheres e crianças, poucas pessoas organizavam jogos para
que todos participassem.
As crianças quase nunca interagem
com os adultos e sempre brincam isoladas
com as crianças. Naquela época, as crianças
eram vistas como a epítome dos adultos, e
elas tinham que trabalhar em vez de brincar.
Os únicos momentos de integração são as
brincadeiras comunitárias com crianças e mulheres.
Sobre isto, Kishimoto (2002, p. 62) afirma que:
O renascimento vê a brincadeira como
conduta livre que favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo.
Por isso, foi adotada como instrumento de
aprendizagem de conteúdos escolares.
Para se contrapuser aos processos verbalistas de ensino, à palmatória vigente,
o pedagogo deveria dar forma lúdica aos
conteúdos (KISHIMOTO, 2002, p. 62).
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O jogo veio a ser reconhecido como
instrumento pedagógico, já no renascimento,
pois mesmo brincadeiras livres, ajudam a desenvolver o raciocínio lógico e a inteligência.
A partir de então passou a fazer parte do currículo escolar, mas de forma lúdica.Conforme
o PNE,
A determinação legal (Lei nº 10.172/2001,
meta 2 do Ensino Fundamental) de implantar progressivamente o Ensino Fundamental de nove anos, pela inclusão das
crianças de seis anos de idade, tem duas
intenções: “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar que,
ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos estudos,
alcançando maior nível de escolaridade”
(PNE, 2001, p. 13).

Quanto mais cedo as crianças tiverem
uma interação e integração social, com outras
crianças, melhor será o seu desenvolvimento
de aprendizagem, socialização, cognitiva e
afetiva.

O LÚDICO E O PCN AO REFERENCIAL
CURRICULAR
De acordo com o PCN,
A identidade é um conceito do qual faz
parte a ideia de distinção, de uma marca
de diferença entre as pessoas, a começar
pelo nome, seguido de todas as características físicas, de modos de agir e de
pensar e da história pessoal. Sua construção é gradativa e se dá por meio de interações sociais estabelecidas pela criança,
nas quais ela, alternadamente, imita e se
funde com o outro para diferenciar-se dele
em seguida, muitas vezes utilizando-se da
oposição (PCN).

do aprendizado de conviver em sociedade e
de ideias conflitantes. De acordo com o PCN:
(Jean Piaget 1896-1980),
O jogo tornou-se objeto de interesse de
psicólogos, educadores e pesquisadores
como decorrência da sua importância
para a criança e da ideia de que é uma
prática que auxilia o desenvolvimento infantil, a construção ou potencialização de
conhecimentos. A educação infantil, historicamente, configurou-se como o espaço
natural do jogo e da brincadeira, o que
favoreceu a ideia de que a aprendizagem
de conteúdos matemáticos se dá prioritariamente por meio dessas atividades. A
participação ativa da criança e a natureza
lúdica e prazerosa inerentes a diferentes
tipos de jogos (Volume 03, p. 210-211).

Não temos dúvidas de que, no processo
de ensino, os jogos são fundamentais, principalmente na educação infantil. Não podemos
ignorar o jogo como aliado da alfabetização
infantil, seja qual for o jogo, é importante verificar a eficiência, faixa etária e objetivos do
jogo.
Acreditamos que as crianças podem
aprender mais com materiais específicos, e
as pessoas que brincam acharão mais fácil
aprender. Como as crianças aprendem em
jogos, por meio das brincadeiras, as crianças
desenvolvem a capacidade de criar novos jogos e melhorar a qualidade da informação
ao se comunicar com outra criança ou com a
experiência da criança, desenvolvendo assim
vários jogos e melhorando a qualidade da informação. Os professores ou seus familiares
devem levar em consideração a felicidade e
a alegria.

Os jogos são um importante aliado do
progresso da sua identidade. Percebemos
que cada pessoa é diferente. A partir daí, você
começa a entender outros significados, como
o seu nome. Inicia-se a construção da ação,
do pensamento e da criação, que só é possível a partir da interação de outras pessoas,
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JOGOS E SUAS IMPLICAÇÕES
PSICOPEDAGÓGICAS
Entendemos que não se esgotaram as
possibilidades de se conhecer e compreender os jogos e as brincadeiras, mas nosso
propósito é destacar, em especial, seu papel
na educação.
Concordamos com Macedo (2007)
quando destaca "[...] a importância da dimensão lúdica nos processos de aprendizagem
escolar como uma das condições para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e, quem sabe, para uma recuperação do
sentido original da escola" (p. 09).
Segundo Kishimoto (1999), o jogo educativo utilizado em sala de aula na maioria
das vezes vai além das brincadeiras e se torna uma ferramenta para o aprendizado. Para
que o jogo seja um aprendizado e não uma
obrigação para a criança, é interessante deixar que o aluno escolha com qual jogo quer
brincar e que ele mesmo controle o desenvolvimento sem ser coagido pelas normas do
professor. Para que o jogo tenha a função
educativa não pode ser colocado como obrigação para a criança.
A incidência de problemas envolvendo
a escola, o aprender e o ensinar nos leva a
pensar como resgatar a escola como espaço
de prazer, conhecimento e produção. As dificuldades enfrentadas por alunos e professores possivelmente são pistas de que a escola
perdeu o elemento prazer e tornou-se uma
obrigação enfadonha.
A definição de um espaço de "divertimento, recreio" ou, em sua versão grega,
de descanso, repouso, tempo livre, hora de
estudo, ocupação de um homem com ócio,
livre do trabalho servil foi substituída por cobrança, resultados e processos mecânicos e
solitários.

Dessa forma, aprendizagem e desenvolvimento se perdem em processos mecânicos
e cada vez mais nossos alunos sentem-se
confusos com relação a seu papel na educação e na escola. A estranheza com que nossas crianças lidam com a própria educação
supõe que estas, as crianças, estão sendo
ignoradas quando são construídas as propostas para sua formação.

JOGOS E RECURSOS DIDÁTICOS
De acordo com SMOLE & DINIZ, “entre as
formas mais comuns de representação de ideias
e conceitos em matemática estão os materiais
conhecidos como manipulados ou concretos”.
Não é somente no eixo da matemática,
mas em todas as disciplinas que quando se
usa jogos concretos a apreensão das crianças tem a probabilidade de ser maior e não
ser esquecida tão facilmente. Pois a aquisição
de conhecimento na educação fundamental,
deve trabalhar muito com esses recursos didáticos e concretos, pois sendo assim, aprender torna-se algo prazeroso e significativo.
Segundo Machado (1990, p.46):
Em seu uso mais frequente, ele se refere a
algo material manipulável, visível e palpável.
Quando, por exemplo, recomenda-se a utilização do material concreto nas aulas de
matemática, é quase sempre este sentido
atribuído aos termos concretos. Sem dúvida
a dimensão material é um importante da
noção de concreto, embora não esgote o
seu sentido. “Há outra dimensão do concreto igualmente, apesar de bem menos
ressaltada: trata-se de seu conteúdo de
significações” (apud coleção Mathemoteca
de SMOLE; DINIZ volume 2, 2012, SP).

De acordo como foram mencionados
acima, os jogos têm uma grande importância
no desenvolvimento da criança, tanto cognitivo, emocional e social. Quanto mais a criança tiver disponibilidade de recursos didáticos
para jogar e mesmo que seja para manusear,
ela terá mais facilidade de se alfabetizar, e
seu ensino aprendizagem será mais rápido.
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Em diversos espaços, os jogos e brincadeiras possibilitam às crianças a construção do
seu próprio conhecimento, pois oferecem condições de vivenciar situações-problemas, a partir
do desenvolvimento de jogos planejados e livres
que permitam à criança uma vivência no tocante
às experiências com a lógica e o raciocínio e
permitindo atividades físicas e mentais que favoreçam a sociabilidade e estimulem as reações
afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais e
linguísticas.
Desse modo, a ludicidade pode surgir como
uma possibilidade, como força pedagógica motivadora, para auxiliar na promoção da aprendizagem e da inclusão (MOTA, 2010). Se soubermos
observar a presença - maior ou menor - do lúdico,
poderemos compreender resistências, desinteresses e toda a sorte de limitações que tornam a
escola sem sentido para as crianças.
Além disso, nosso objetivo é desfazer
certos mal-entendidos de que lúdico significa
necessariamente algo agradável na perspectiva daquele que realiza a atividade. Se fosse só
assim, poderíamos, por exemplo, vir a ser reféns
das crianças ou condenados a praticar coisas
engraçadas, mesmo que sem sentido.
Ao enveredar se nas questões sobre a
prática pedagógica, destacamos como essa se
constitui no cotidiano da escola, por meio de diferentes situações e sujeitos, sobretudo em relação
ao professor e o espaço do jogo nesse contexto.
Meirieu (2005) é um autor que nos ajuda a problematizar os desafios das instituições
escolares hoje. O autor sinaliza as tensões e as
contradições que estruturam a experiência educativa. Evidenciam as demandas dos alunos e
as intenções dos professores.
E sugere que se possa, diante dos embates existentes, compreender e empreender transformações em suas práticas para lograr êxito na
sua tarefa de educar/formar. Tal fato é essencial
quando falamos em incorporar na prática pedagógica do professor os jogos como recursos
lúdicos capazes de auxiliarem no processo de
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos.

Meirieu afirma que na prática pedagógica
o professor pode transformar a experiência de se
sentir paralisado ao se deparar com a resistência da criança a ele e ao conhecimento que ele
representa. O autor diz que o momento sugere
"a irrupção da materialidade aleatória do outro
[...]" (MEIRIEU, 2002, p. 58) e provoca uma nova
oportunidade de repensar seu saber e seu fazer,
em um desafio de exercitar a "pedagogia da coragem". Pressupõe que o professor deva rever
suas práticas, metodologias e ajustar seu olhar
para enxergar o aluno e suas necessidades.

O professor bem informado sabe como
lidar com a situação da sala para que o aluno
compreenda o seu comportamento educativo e
personalidade .A responsabilidade do professor
de influenciar a criança é muito grande e necessária. Com relação à formação dos professores,
o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) determina que:
A formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade
normal (LEI nº 9394/96).
A formação do professor realmente tem
um destaque grande na licenciatura em pedagogia, pois os estudos são abrangentes em todas
as disciplinas, inclusive nas de didática, para que
o profissional saia bem preparado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da adequação de planos efetivos, a aplicação lúdica pode propiciar um processo de ensino competente, que consiste principalmente em iniciar e contribuir para o ensino
de conteúdos laborais.
As práticas educativas devem ser verificadas, o que na maioria das vezes limita a criatividade, a autoestima, a autonomia e a participação das crianças, que são fundamentais para
o desenvolvimento das mesmas.
Nesta pesquisa, entendemos que essa expectativa só pode continuar a ser garantida
quando os professores estão organizados e a escola aceita isso como recurso de conhecimento. A afinidade entre brincar e aprender pode tornar o processo de aprendizagem da
criança agradável e rico. Ao participar de jogos , os alunos podem interagir e socializar com
outras pessoas.
É recomendável que o professor, como intercessor do processo de ensino-aprendizagem, compreenda o seu aluno como ser único, que possui qualidades próprias e diferenças.
Aconselha-se que sua prática propicie ao aluno o seu desenvolvimento integral.
É necessário que o professor decida os objetivos educativos, o melhor método seria a
integração de todos os outros, contextualizando-os tornando sua prática cada vez mais lúdica
e eficaz.
Brincar é propício para a aprendizagem das crianças, porque por meio dele os humanos
se tornam capazes de viver em uma ordem social e em um mundo culturalmente diferente. É
o processo educacional mais completo, que inspira a inteligência, a emoção e o corpo das
crianças.
A brincadeira faz parte da particularidade da criança, pois dá à criança a oportunidade
de se desenvolver e buscar sua integralidade, conhecimento, conhecimento e visão de mundo.
Por serem importantes para as crianças, as atividades lúdicas e suas múltiplas possibilidades
podem e devem ser utilizadas como recurso de aprendizagem e desenvolvimento.
Assim, as fontes analisadas, mostraram uma efetiva discussão acerca da formação docente, fato que torna imprescindível o debate e a investigação deste tema, principalmente por
parte dos educadores, como resposta aos desafios da atualidade para o campo educacional
no que se refere à formação de professores e à qualidade na educação infantil.
Os dados analisados evidenciam uma discussão efetiva sobre a formação de professores, fato que torna os debates e investigações sobre o tema (principalmente os educadores)
imprescindíveis para enfrentar os desafios da atualidade no campo da educação.
Cabe apenas ao professor analisar e avaliar as potencialidades educativas de inúmeros
brinquedos e jogos para um bom desempenho curricular, transformando as aulas mais práticas
e interessantes para que os alunos aprendam com mais facilidade.
É notável perceber que para jogar em sala de aula é muito importante ter objetivos claros, mas vale lembrar que não devemos transformar tudo em um jogo, pois o que
queremos não é ensinar os alunos a jogar, mas permitir que os alunos acumulem
conhecimentos por meio do raciocínio lógico, desenvolvam estratégias e desenvolvam atenção e percepção e criatividade.
31 - maio/2021 - Educar FCE

82

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

REFERÊNCIAS
A INFÂNCIA DA RAZÃO. Uma introdução à psicologia da
inteligência de Henri Wallon. São Paulo, Manole, 1990.
BENJAMIN, W. Reflexões: a criança, o brinquedo, a
educação. São Paulo: Summus, 1984. EM https://www.
revistas.ufg.br/fef/article/view/82/2678.
BOOK, A.M. B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M.L. Psicologia:
Uma Introdução Ao Estudo Da Psicologia. São Paulo:
Saraiva 1996. (9º edição) DANTAS, HELOYSA.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil. Brasília, 1988.
______. Lei n. 9394/1996, de 20 de dezembro de 1996.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação promove a
descentralização e a autonomia para as escolas e universidades, além de instituir um processo regular de
avaliação do ensino. Site pesquisado: "http://www.mec.
gov.br".

CERISARA, Ana Beatriz. Professoras de educação infantil: entre o feminino e o profissional. São Paulo: Cortez.
2002.
KISHIMOTO, Tisuko M. O jogo e a educação infantil. São
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
LELOUP, J. Y. O corpo e seus símbolos: uma antropologia essencial. Petrópolis: Vozes, 1998.
PIAGET, Jean. A psicologia da criança. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1998.
SHIROMA, A. O et al. Política Educacional. Rio de Janeiro: DP & A, 2. ed. 2003.
SMOLE; DINIZ, coleção Mathemoteca, volume 02, Materiais manipulativos para o ensino de SND. SP, 2012.
VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 4. ed.
São Paulo: Martins Fontes. https://www.revistas.ufg.br/
fef/article/view/82/2678. 1991.

______. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil. Brasília, 1988.

FREUD, S. Além do princípio do prazer. Obras Completas, Ed. Standard Brasileira, vol. XVIII, Rio de Janeiro,
Imago, 1996.

______. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI)

MACEDO, L.; PETTY, A. L. S.; PASSOS, N. C. Quatro
cores, senha e dominó: oficinas de jogos em uma perspectiva construtiva e psicopedagógica. São Paulo: Casa
do Psicólogo, 2010. [ Links ]

______. LEI N 9394/96. Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Setembro de 1996. Editora do Brasil. Brasília,
1998. Educação Infantil.
______. Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996.
______. Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do Desporto,
Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/
SEF, 1998. 3v.: il.

MACEDO, L. (2007) Ensaios Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Porto Alegre, Artmed, 2007.
[ Links ]
MACEDO, L.; PETTY, A. L. S.; PASSOS, N. C. Os jogos
e o lúdico na aprendizagem escolar. Porto Alegre, Artmed, 2005.

______. Referencial curricular nacional para a educação
infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF,
1998. 2v.: il.
CAMPOS, M. M. A formação de professores para crianças de 0 a 6 anos: modelos em debate. Revista Educação & Sociedade, Campinas, n. 68, 1999, p. 126-142.

31 - maio/2021 - Educar FCE

83

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

Formação no Magistério pela Escola de Primeiro
e Segundo grau Santa Lúcia Filippini (1984),
Graduação em Letras pela PUC-SP (1990),
Graduação em Pedagogia Faculdades Integradas
Campos Salles (1996), Professora de Educação
Infantil na CEI “Guilherme Henrique Pinto Coelho”.

ÂNGELA ALICE

DE AZEVEDO LOUREIRO
BENTO DE SOUZA

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

84

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

O ENSINO DE ARTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do acerca do
tema proposto, conhecer e compreender a importância do ensino da arte através da construção
coletiva orientada por concepções, conceitos e pressupostos de um currículo integrador. Os
estudantes 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 e de qualidade assegurado seus direitos de aprendizagem na garantia do acesso e
à apropriação do conhecimento de todos bebês, crianças e jovens, a fim de se construir uma
sociedade mais justa e solidária, através das especificidades das linguagens artísticas artes
visuais, dança, música e teatro, em consonância com uma educação social e contextualizada,
em atendimento às especificidades e singularidades de cada sujeito.

Palavras-chave: Artes; Música; Dança; Teatro; Currículo Integrador.
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INTRODUÇÃO

É

emergente que a educação seja pensada e realizada de modo a respeitar e valorizar a diversidade e a diferença, reconhecendo o modo de ser, de pensar e de
aprender de cada estudante, propiciando desafios adequados às suas características biopsicossociais, apostando nas suas possibilidades de crescimento e orientando-se
por uma perspectiva de educação inclusiva, plural e democrática, na garantia de objetivos e
direitos de aprendizagem para cada ano/ciclo da educação básica,
Os direitos de aprendizagem visam à garantia do acesso e à apropriação do conhecimento de todas as crianças e jovens, a fim de se construir uma sociedade mais justa e solidária. Nesse sentido, a escola deve estimular a participação dos estudantes em situações que
promovam a reflexão, a investigação e a pesquisa, a resolução de problemas e espaços onde
possam representar e vivenciar suas experiências e ressignificá-las, a partir da construção de
novos conhecimentos (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.64).
Assumindo e reafirmando a concepção de que bebês, crianças, adolescentes, jovens e
adultos são sujeitos de direito que devem opinar e participar das escolhas capazes de influir
nas suas trajetórias individuais e coletivas, é necessário que os espaços, tempos e materiais
pedagógicos disponibilizados pelas unidades educativas, possam acolhê-los na sua integralidade e promover a sua participação.
Dessa forma, faz-se necessário conhecer as suas aspirações, interesses e necessidades, bem como atentar para as mudanças que ocorrem ao longo do seu desenvolvimento e
toda sua trajetória,
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).
Como premissa, é fundamental que educação prepare os estudantes para fazer uso
crítico, criativo e construtivo das tecnologias digitais, bem como refletir sobre os apelos consumistas da sociedade contemporânea, os riscos da devastação ambiental e naturalização
dos problemas sociais, humanos, afetivos e emocionais, orientando-os ainda a reconhecer e
proteger-se das várias formas de violência, abuso e exploração que podem prejudicar o seu
bem-estar e desenvolvimento, além de apoiá-los a constituírem-se como pessoas e cidadãos
cada vez mais aptos a lidar com as demandas e os desafios do século XXI.
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Os direitos de aprendizagem em arte precisam assegurar a contemporaneidade no
ensino de arte, valorizar e potencializar o docente, fomentar e ampliar a relação arte, cultura e sociedade bem como o espaço da arte na escola e a interdisciplinaridade e avaliação
atreladas às especificidades das linguagens artísticas, artes visuais, dança, música e teatro.
Dessa maneira o currículo se movimenta pela ação do professor, posto que é ele quem
realiza a mediação entre os documentos oficiais que dispõem acerca do ensino de arte e
os estudantes atuando como mediador propositivo. O professor se insere num permanente
processo de criação, trazendo proposições lúdicas, invenções, situações diversas de fruição
e nutrição estética, intervenções, interações, diálogos e ações poéticas. Em outras palavras,
trata-se de um mediador ativo e propositor frente às políticas educacionais.
A experiência artística na escola promove o exercício da liberdade, tanto na forma de
acesso aos signos culturais quanto em seu aspecto criativo. Uma linha em um projeto de trabalho didático pode ser a linha riscada, pintada, esticada, dobrada, marcada com um gesto,
traçada na trajetória de um movimento, a linha do tempo, das pautas da partitura, da faixa de
pedestre, dos fios de alta tensão, dos fios da instalação e, inclusive, dos fios de nosso cabelo.
A Arte lida com a potência latente, com o que poderá ser: um novo olhar, outra interpretação
ou uma invenção.
O ensino de arte partirá da perspectiva de apresentar, conhecer, perceber, experienciar
e vivenciar, na interação dos estudantes com diversas práticas, construindo conhecimentos,
valores e habilidades. A arte na infância preocupa-se em expandir as relações e propiciar o
contato artístico consigo, com o outro e com o meio.
Já no ensino fundamental II o professor de arte trabalha com todas as linguagens, possibilitando que elas se movimentam dentro e fora da linguagem, visando à reflexão, à repercussão em si e no outro e ao diálogo entre as áreas e os componentes curriculares, observando:
o contexto, a ampliação de saberes e as relações.
A ideia de educação inclusiva sustenta-se em um movimento mundial de reconhecimento
da diversidade humana e da necessidade contemporânea de se constituir uma escola para
todos, sem barreiras, na qual a matrícula, a permanência, a aprendizagem e a garantia do
processo de escolarização sejam, realmente e sem distinções, para todos.
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.
Dessa forma, o professor poderá ter o apoio necessário para ser um pensador criativo
que alia teoria e prática como vertentes indissociáveis do seu fazer e de sua atuação pedagógica, pensando sobre os instrumentos e estratégias a serem utilizados para levar todos os
estudantes sem exceção ao conhecimento e, portanto, ao desenvolvimento de suas ações
mentais, possibilitando-lhes acessar novas esferas de pensamento e linguagem, atenção e
memória, percepção e discriminação, emoção e raciocínio, desejo e sentido.
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Portanto, coloca-se o desafio de se pensar formas diversas de aplicar o currículo no
contexto da sala de aula e adequá-lo para que todos os estudantes tenham acesso ao conhecimento, por meio de estratégias e caminhos diferenciados.
A disciplina arte deve garantir que os alunos vivenciem e compreendam aspectos técnicos, criativos e simbólicos em música, artes visuais, teatro, dança e suas interconexões.
Para tal é necessário um trabalho organizado, consistente, por meio de atividades artísticas
relacionadas com as experiências e necessidades da sociedade em que os alunos vivem.
A arte pode favorecer a formação da identidade e de uma nova cidadania de crianças e
jovens que se educam nas escolas, contribuindo para a aquisição de competências culturais
e sociais no mundo no qual estão inseridos.
O objetivo a que se propõe o ensino de arte, em toda a sua especificidade prevista na
forma de lei, é essencial para a construção da cidadania. O ensino de Arte trata de relacionar
sentimentos, trabalhar aspectos psicomotores e cognitivos, planejar e implementar projetos
criativos e se engajar emocionalmente neles, num permanente processo reflexivo.
Talvez mais que em outras disciplinas, no ensino de arte, os alunos são obrigados a
entrar em contato consigo mesmos, quando, por exemplo, criam uma coreografia, realizam
um jogo teatral, interpretam uma música ou apreciam um quadro. Isso não é nada menos do
que formar a sua própria imagem de mundo, compreender a realidade.
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BREVE HISTÓRICO DO ENSINO DE
ARTE
Em 1814 com a corte portuguesa Academia Imperial de Belas Artes apresentava
rigorosos padrões acadêmicos os padrões
eurocêntricos.
Em 1922 Semana de Arte Moderna
atuava na defesa da criação com liberdade,
na busca da identidade cultural brasileira, ao
mesmo tempo havia permanência de rigidez
técnica.
Nos anos de 1930-45 e 1951-54 na Era
Vargas, arte era compreendida como projeto
populista, tendência nacionalista, objetivava
padronização do ensino e pensamento. Na
contramão tínhamos os pensamentos de Mário de Andrade e as influências de John Dewey
autoexpressão e prática do ensino livre.
No ano de 1955 com a nova pedagogia
(Paulo Freire 1963) a vivência cultural e do
contexto humanização eram valorizadas. Em
1964 golpe militar (desumanização) contra a
liberdade de pensar e se expressar, com modelo tecnicista execução de ações e cópias
de modelos.
Já 1980 a 90 período de redemocratização, retomada das ideias de Freire, arte
como prática de liberdade e do pensamento
crítico. No ano de 1996, a Lei de Diretrizes e
Bases- LDB apresenta arte como componente
curricular obrigatório.
Em 1997 os Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN abordam reflexões sobre as
práticas educativas. De 1990 a 2016 Várias
abordagens teóricas e propostas de ensinos,
em 2017 até hoje a base Nacional Comum
Curricular- BNCC apresenta várias linguagens
dança, música, artes visuais, teatro e artes
integradas, processo articulado com as dimensões do conhecimento (criação, crítica,
estesia, expressão, fruição e reflexão).

ENSINAR E APRENDER ARTE
A arte possui autonomia como componente curricular, não é um tema transversal,
estabelece conexões interdisciplinares com
outros componentes curriculares,
O primeiro ponto que destacamos é a autonomia da Arte como componente curricular. Na escola, a Arte não é um tema
transversal ou um acessório de outros
componentes. Se existem conexões interdisciplinares de Arte com outros componentes curriculares – com a Língua Portuguesa nos textos dramatúrgicos, por
exemplo – há igual conexão deles com
a Arte – como no uso que a História faz
de imagens artísticas em situações de
contextualização e problematização. Essas aproximações ocorrem entre todas as
áreas, não sendo desconsiderada sua autonomia (CURRÍCULO DA CIDADE- Arte,
2019 p.66).

Apresentando conhecimentos específicos e não como ilustração ou representação
de estudos desenvolvidos em outras áreas,
desenvolve-se a leitura da língua estética
do mundo, aproximando os estudantes dos
signos sonoros, visuais, gestuais, motores,
textuais, táteis e verbais que engendram as
linguagens artísticas e se estendem a outros
campos da cultura, ou seja, da estesia de
nossos sentidos à estética das criações.
Assim os estudantes podem ser convidados a ler a imagem de uma pintura renascentista e um anúncio publicitário digital,
em momentos distintos ou comparando-os. O
professor de Arte é o mediador que fomenta,
facilita e fortalece o contato dos estudantes
com a cultura que o cerca e com um repertório artístico que está à espera para ser descoberto ou desbravado,
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O professor é o sujeito principal para a
elaboração e implementação de um currículo, uma vez que tem a função de contextualizar e dar sentido aos aprendizados,
tanto por meio dos seus conhecimentos e
práticas, quanto pela relação que estabelece com seus estudantes. Para tanto, os
educadores precisam reconhecer o seu
papel de protagonistas nesse processo,
sentindo-se motivados e tendo condições
de exercê-lo. Compreendendo a importância desse envolvimento, o Currículo
da Cidade foi construído com a colaboração dos professores da Rede Municipal
de Ensino, que participaram do processo
enviando propostas ou integrando os Grupos de Trabalho. Tal engajamento buscou,
ainda, valorizar o protagonismo dos atores educativos frente ao desafio de tornar
significativo o currículo praticado na escola (CURRÍCULO DA CIDADE- Arte, 2019
p.18).

A experiência artística se volta aos processos de criação, pesquisa, contextualização (histórica, antropológica, social, política)
em um dinamismo dialógico que acolhe vozes
de estudantes e de docentes, da comunidade
e outros parceiros da escola.
Ao ensinar e aprender Arte no Ensino
Fundamental, traçamos uma rota, mas não
podemos prever todos os acasos, surpresas
e novas rotas que possam emergir no processo, pois o ponto de partida da arte é o mundo,
mas seu território é o universo e tudo que nele
existe, todas as suas múltiplas possibilidades
e o que está para existir.
Como trazê-la para dentro da escola
com tempos e espaços determinados? Eis o
grande desafio de um currículo, esse conceito
vai ao encontro da proposta de currículo espiral, indicada em todos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que possibilitam
aos docentes uma visão de progressão no
próprio ano e entre os ciclos de aprendizagem (plasticidade do currículo de arte),

O propósito fundamental de um currículo
é dar condições e assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento pleno de cada
um dos estudantes, conforme determinam
os marcos legais brasileiros. Currículos
também precisam dialogar com a realidade das crianças e adolescentes, de forma
a conectarem-se com seus interesses, necessidades e expectativas. Em tempos de
mudanças constantes e incertezas quanto
ao futuro, propostas curriculares precisam
ainda desenvolver conhecimentos, saberes, atitudes e valores que preparem as
novas gerações para as demandas da
vida contemporânea e futura (CURRÍCULO DA CIDADE- Arte, 2019 p.19).

Considerando os seus objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento, o direito de
todos a aprender e participar do país assim o
currículo valoriza a função social do professor
e a função formativa da escola,
Essa mediação, contudo, não deve ser
compreendida como aplicação, como
cumprimento mecânico de tarefas. O
professor se insere num permanente processo de criação, trazendo proposições
lúdicas, invenções, situações diversas de
fruição e nutrição estética, intervenções,
interações, diálogos e ações poéticas. Em
outras palavras, trata-se de um mediador
ativo e propositor frente às políticas educacionais (CURRÍCULO DA CIDADE- Arte,
2019 p.63).

De modo que o conjunto dos professores e educadores torna- se fundamental para
reconhecer as capacidades críticas e criadoras e potencializar os recursos culturais de
todos os seus estudantes, indistintamente, ao
considerar e valorizar os elementos que os
constituem como humanos e como cidadãos
do mundo.
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Os docentes reúnem em si seus percursos exclusivos de vida, sendo diferentes
estudos, interesses, repertórios, posturas, metodologias e modos de se relacionar com o
mundo. De modo que as instituições escolares
recebem docentes que tiveram sua formação
inicial em períodos mais distantes e outros que
acabaram de concluir a licenciatura, o que por
sua vez conferem colorido às aulas.
Respeitar esse colorido, essa diversidade de conhecimentos e saberes possibilita a
criação de percursos de aprendizagem com
ênfase em sua linguagem de formação específica, focalizando conceitos e práticas gerais
da área de arte.

O ENSINO DA ARTE E OS CAMPOS
CONCEITUAIS
No ensino da arte, os campos conceituais não são formados por rígidas fronteiras,
sendo complementares, interpenetram um ao
outro, o campo global se dá na inter-relação
dos locais que, sem perder a conexão com
o todos são propostos de modo não hierárquico, não há território central ou com maior
peso que outros.

Ainda podemos observar os recursos
hídricos e a topografia variam de acordo com
cada ambiente e com o momento de cada
um deles, de maneira que pensar o campo
nos ajuda a pensar e a olhar na arte, muitos
campos com permutas, trocas e intercâmbios constantes de tudo o que os constitui,
como um conjunto de campos, cujo território
se modifica no tempo. Os processos de criação contemplam o fazer artístico, processo,
criação, imaginação, repetição, ensaios, devaneios, esboços,
Em resumo, os processos de criação referem-se especialmente ao fazer artístico
sob uma visão que não o restringe ao
produto final, mas entende a Arte como
um processo, no qual há um desdobrar-se
sobre a poética da matéria e das ações.
Este campo conceitual refere-se tanto
aos processos de criação dos estudantes quanto ao estudo dos processos de
criação dos artistas, sublinhando a pesquisa (de materiais, temas, conceitos, referenciais, referências bibliográficas etc.),
a imaginação, a experimentação, a repetição, o ensaio, o devaneio, os esboços e
tantos outros elementos que constituem o
processo de criar (CURRÍCULO DA CIDADE- Arte, 2019 p.69).

Para a melhor compreensão de que são
os campos conceituais em arte, pensemos
em um vasto campo permeado de vida, assim
como na natureza, na qual encontramos uma
variedade imensurável de campos, assim é
a arte.

As linguagens artísticas apresentam
estudo das diferentes linguagens da arte, conexões e hibridismos, seus elementos, aspectos poéticos e conceituais; materialidade das
obras, leitura crítica e contextualização,

O campo é um ambiente habitado por
diferentes espécies de plantas e animais,
com paisagens compostas por sons, cores,
formas, texturas, cheiros e temperaturas, assim cada campo é um estado, sempre em
movimento e transformação.

Linguagens artísticas se voltam para o
estudo das diferentes linguagens da Arte,
suas conexões e hibridismos, seus elementos, aspectos poéticos e conceituais,
a relação forma-conteúdo na Arte, a materialidade das obras, a leitura crítica da
arte e sua contextualização (CURRÍCULO
DA CIDADE- Arte, 2019, p.69).

Nos campos podemos observar árvores ancestrais convivendo com brotos que
acabaram de romper a terra em busca do
sol, animais que chegam de outros territórios
e que, depois de se ocupar algum tempo, vão
para novos campos.

Saberes e fazeres culturais por sua vez
vale-se de outras áreas do conhecimento
como história, literatura, psicologia da arte,
cultura afro e indígena,
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As dinâmicas sociais e culturais da Arte se
encontram parte em linguagens artísticas
e parte em saberes e fazeres culturais,
que, para se desdobrar e refletir sobre
ela, vale-se de outras áreas de conhecimento como História da Arte, Literatura,
Antropologia, Sociologia da Arte, Psicologia da Arte, Geografia, Ciência, Matemática, entre outras, caracterizando como o
principal (mas não exclusivo) território de
inter e transdisciplinaridade. Nele também
marcam a história e cultura afro-brasileira
e indígena, e as questões relacionadas ao
patrimônio artístico e cultural (CURRÍCULO DA CIDADE- Arte, 2019 p.69).

As experiências artísticas e estéticas
apresentam singularidade, uma experiência
sensível com objetos, lugares, condições de
existência, seres, comportamentos, ideias,
pensamentos, conceitos,
Estesia refere-se à experiência sensível
dos sujeitos em relação ao espaço, ao
tempo, ao som, à ação, às imagens, ao
próprio corpo e aos diferentes materiais.
Essa dimensão articula a sensibilidade e
a percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo.
Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção, intuição, sensibilidade e
intelecto) é o protagonista da experiência (CURRÍCULO DA CIDADE- Arte, 2019
p.69).

O ensino de arte na perspectiva de uma
educação integral considera os estudantes 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.

Assegurar articulação de diferentes saberes, linguagens e conhecimentos: a articulação dos saberes é outra característica de
uma educação integral, garantir 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 pela garantia de
objetivos e direitos de aprendizagem, numa
perspectiva de uma educação ética, estética
e política.

ARTE E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
O ensino de arte na educação de jovens e adultos está alinhado aos princípios
norteadores da educação como um direito
fundamental, inalienável e universal, conexões
diretas existentes entre o direito à educação,
à formação e ao desenvolvimento humano.
Reforçando as mudanças de paradigmas que a sociedade contemporânea vive, na
qual um currículo não deve ser concebido de
maneira que o estudante se adapte ao que a
escola oferece, mas como um campo aberto
à diversidade, não no sentido de aprender
apenas conteúdos diferentes, mas sim de
aprender conteúdos de diferentes maneiras,
A abordagem triangular já foi equivocadamente desenvolvida como uma proposta
sequencial de procedimentos: primeiro
realiza-se a leitura/fruição, depois se contextualiza a obra ou o conjunto de obras
e, então, caminha-se para o fazer artístico.
É precisamente essa sequência o que a
proposta não é. De um vértice de um triângulo pode-se ir a qualquer outro ou pode-se, ainda, permanecer onde está. Podemos ir da leitura para o fazer, retornar à
leitura, contextualizar, ler e contextualizar
novamente, propor um outro processo de
criação e contextualizar durante o processo. São inúmeras as possibilidades (CURRÍCULO DA CIDADE- Arte, 2019 p.103).
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O Currículo da educação de jovens e
adultos - EJA, assim como os outros currículos da cidade de São Paulo, estruturam-se
com base em três conceitos orientadores:
educação integral, equidade e educação inclusiva.
Somos seres de cultura e linguagem,
arte potencializa o ser poético e estético, direito ao conhecimento produzido historicamente,
arte e vida (exercício da reflexão e percepção
de um mundo culturalmente vivido).
Encontros estéticos, artísticos e educativos possibilitam percursos pedagógicos
potentes (autônomo e autoral), assegurando
a construção colaborativa do currículo.
O professor na constante relação falar
ou ouvir (espaço para conhecer o outro, sua
realidade e realizar mudanças em atitudes colaborativas), em movimentos espirais de fala
e escuta, por abordagens críticas e análises
da realidade.
Estudantes são organismos vivos da
educação transformando-se constantemente.
Com o foco na história do ensino de arte na
escola, em diferentes contextos étnicos com
olhar crítico e plural, dentro e fora da escola,
possibilitando reflexão crítica em diversos locais, contextos, mundo, ampliando repertório
e valorização de suas vivências, na construção de bagagem artística e cultural através de
diversas experiências.
A partir de ideias conceituais e proposições pedagógicas apresentadas que trazem
o desafio na construção de um currículo-mapa em que o professor traça percursos e escolha caminhos. Com foco no trabalho autônomo e autoral do professor, com princípios,
como o da conexão, da heterogeneidade e da
multiplicidade dos saberes. (sem hierarquia,
múltiplos ramos), tudo está conectado, em
rompimento com o modelo cartesiano.

A BNCC (2017) apresenta dimensões
do conhecimento a criação fazer artístico, investigação – ideias, escolhas, sentimentos. A
crítica pensamento crítico, protagonismo e independência intelectual. Estesia experiências
sensíveis do sujeito, percepções de tempo,
espaço, vivências.
A expressão investigação e compreensão de como expressam seus pensamentos
e ideias. Fruição de encontros/recepção com
obras e artistas, identificando-se como apreciadores e criadores de arte. Reflexão potencial do ser que aprende a pensar de modo
artístico, poético e estético, aprende a analisar, pontear, argumentar.
Assim como acontece na abordagem
triangular (ler, fazer e contextualizar) e proposições dos territórios da arte e cultura (campos conceituais), essas dimensões do conhecimento presentes na BNCC não têm ordem
de importância, mas todas contribuem para
a formação global dos estudantes no âmbito
da educação pela arte.
As dimensões do conhecimento criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão, trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017),
estão propostas no Currículo da Cidade -Educação de Jovens e Adultos – Arte, de forma
transversal, com abertura para o trabalho nos
diversos campos conceituais.
Criação de novas linguagens, que se
criam e se multiplicam, brasilidade marcada
por diversas culturas. Propõe olhar o passado
histórico na busca de compreender e valorizar de modo igualitário contextos e matrizes
culturais (indígena, europeia e africana). Considerar outras influências: imigrantes, refugiados e exilados.
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Valorizar a inclusão efetiva do corpo,
em sua pluralidade diversas etnias, expressões de gêneros, potencialidades, nossos sujeitos carregam sua ancestralidade histórias,
dores e alegrias em seus corpos. Artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas,
explora tanto os materiais e recursos que os
estudantes podem usar em seus projetos de
arte, como também os usados pelos artistas
em suas escolhas e intenções poéticas.
Arte do termo latim “Artis” carrega o
significado de habilidade natural ou adquirida, técnica ou poética, habilidade extrema,
apurada. Há ofícios ligados à arte designers,
arquitetos, estilistas e publicitários.
Cultivo do sentimento de pertencimento, a conservação e a valorização da cultura
local e universal, valorização dos bens culturais materiais, pode ser guardado, registrado,
visto, restaurado e imateriais músicas, danças, brincadeiras, manifestações.

Potencializar 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 e equitativa.
Fomentar 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.

Valoriza os conhecimentos prévios dos
alunos como também os saberes estudados
na escola, oferecendo oportunidade de investigação e exploração na descoberta de
maneiras pessoais de se sentir e perceber
o mundo, intuição, intelecto e sensibilidade
estão em simbioses, em processos múltiplos
e complexos, para criar é preciso pesquisar,
indagar, investigar, ousar.
Legitimando as experiências vividas nas
unidades escolares, 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 seu crescimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho por meio de projetos, indicam os caminhos e pontos de parada, um manancial de conceitos que envolvem o ensino de arte como interculturalidade, cultura visual, transdisciplinaridade, acessibilidade, descolonização, diferenças, contemporaneidade, mediação
cultural, interações significativas, pluralidade, entre outros.
Na elaboração de um projeto, é necessário conhecer quais as ideias que inspiram e
buscam afirmar os direcionamentos para o ensino de arte atual, o diagnóstico, os conhecimentos prévios também se apresentam como um importante aliado para indicar caminhos.
É de suma importância conhecer a realidade da escola, seus estudantes, seus desafios,
recursos materiais disponíveis e espaços convencionais e alternativos colabora para criação
de projetos que dialoguem com as necessidades e desejos e gostos de todo o coletivo.
A metodologia, o como fazer, a prática é construída por cada professor, articulando-a às
propostas curriculares vigentes, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (1997), ficam
evidentes três aspectos que envolvem o ensino de arte a experiência do fazer, do fruir e do
refletir sobre contextos e conhecimentos que envolvem o objeto de estudo.
A referência à abordagem triangular de Ana Mae Barbosa (2011) proposta em contínuo
processo de reelaboração, inclusive por parte da autora, é inegável e continua a ser um emblema do ensino de arte no Brasil. O foco no processo de criação, sem visar apenas produtos
finais, considera a avaliação como processo, dessa forma a avaliação processual ocorre ao
longo de todo o percurso de ensino e aprendizagem, com os portfólios, diários de bordo,
protocolos e outras formas de registro e acompanhamento do processo cumprem um papel
central, assegurando espaços de reflexão para seguir adiante e, por meio deles e outros indicadores, a avaliação processual passa a abranger a geração de outras ações e novos projetos.
Nas diversas propostas para o ensino da arte, o diálogo é constante no processo de
ensino e de aprendizagem, desde o planejamento até o desenvolvimento dos percursos
educacionais, é importante estabelecer o diálogo com os estudantes, comunidade, colegas
professores e demais parceiros da escola .
O planejamento é outro aspecto fundamental, é através dele que vislumbramos, antecipadamente, quais recursos, parcerias, contatos e estratégias precisarão ser buscados ou
acionados durante o percurso, ainda que rotas precisem ser replanejadas durante o processo.
Há propostas metodológicas e questões que nos ajudam a pensar o processo de ensino e de aprendizagem, cada professor traz consigo todos os diálogos que estabeleceu com
pensadores e saberes ao longo de seu ininterrupto processo formativo.
Os saberes e conhecimentos que vão desde concepções gerais sobre o ensino de arte
a propostas específicas de uma linguagem artística, assim nutrido de experiência sempre em
movimento, em diálogo com seu contexto e com os documentos oficiais que regem o ensino
de arte, o professor cria, propõe e aciona a arte no universo escolar, na garantia de objetivos e direitos de aprendizagem para uma educação pública
de qualidade para todos e todas.
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DIVERSIDADE CULTURAL E EDUCAÇÃO
RESUMO: O Brasil é um país com grande diversidade cultural, sendo a diversidade uma questão
existente desde a época de seu descobrimento, apesar desse fato incontestável que os brasileiros
são em virtude da sua formação histórico-social, uma nação multirracial e pluriétnica, de notável
diversidade cultural, a escola brasileira ainda não aprendeu a conviver com essa realidade e,
por conseguinte, não sabe trabalhar com as crianças e jovens dos estratos sociais mais pobres,
constituídos, na sua grande maioria, de negros e mestiços. A educação é um processo histórico
universal que procura reafirmar a condição do homem, como ser que se distingue de todos os
outros, no conjunto da natureza e na interação com outros homens, com o meio e na reflexão
sobre a própria vida, este homem universal tem como condição e produto de sua “natureza
humana“, a capacidade de criar símbolos e de transmitir o conhecimento produzido e acumulado
aos seus descendentes.

Palavras-chave: Alfabetização; Educação Infantil; Letramento.
31 - maio/2021 - Educar FCE

99

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

INTRODUÇÃO

A

diversidade cultural não é só um tema a ser trabalhado nas escolas, mas algo
que deve ser priorizado em função da socialização de culturas, pois os conflitos
sociais podem ser abatidos pelo respeito às diferenças.

A justificativa do trabalho é que a sociedade tende a cada vez mais estar com seu multiculturalismo em suas misturas de culturas e o aceitar e conviver com o outro é uma competência fundamental da convivência humana.
O objetivo geral do trabalho é abordar sobre a diversidade cultural na educação e objetivos específicos é relatar breve conceito da diversidade cultural no Brasil e abordar sobre
a diversidade cultural na educação. Deste modo, como a educação pode colaborar com a
relação social da multiplicidade de culturas dentro da escola?
O percurso do trabalho dá início com algumas temáticas da desigualdade social no
Brasil e diversidade cultural, contando com autores como Alves (2010); Santos e Aquino
(2014) entre outros.
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CONCEITOS DA DIVERSIDADE
CULTURAL NO BRASIL
O Brasil antes de seu descobrimento, já
habitavam os índios e após esse fato, começaram as misturas de cultura, costumes, diferenças sociais, desde então, foi se diversificando
até chegar na atualidade, com a singularidade
cultural e de grupos.
De acordo com Alves (2010) a relação entre cultura e desenvolvimento em países como o
Brasil passa pelo tenso equilíbrio entre diversidade cultural e desigualdade social, nos quais a
consolidação e efetivação da diversidade como
um direito, as relações entre cultura e desenvolvimento devem ser complementares, impulsionadas por políticas culturais desenvolvidas pelos
governos de países como o Brasil, com profundas desigualdades sociais, que comprometem,
portanto, o acesso e expansão da diversidade.
A desigualdade social é vista pelo país capitalista, com muitas dierenças econômicas, no
qual se fala de direitos de todos, mas nem todos
têm acesso de forma igual a produtos e serviços,
prevalecendo a qualidade no qual se vê maior
poder econômico, ou seja, a população menos
favorecida não se privilegia de uma boa educação, cultura, saúde, entre outros, carregando as
diferenças dentro do processo histórico social e
cultural.
Santos e Aquino (2014) relata que a história da humanidade é marcada por diferentes
grupos sociais por meio da dominação, conflitos, assimilações, alianças conforme o poder de
cada um, no qual ocorre uma interação social
e cultural, bem como impondo seus costumes
e hábitos, nos quais os países do mundo possuem em sua formação histórica e cultural desde
a chegada dos europeus, com a conquista do
Brasil no século XV, como é o caso do Brasil,
que mantém as diversidades culturais dos grupos humanos em contato com conflito ou não,
sendo um deles o grande contingente de nativos,
denominados índios.

Desta forma, Santos e Aquino (2014)
relatam que o Brasil é um país com grande
diversidade cultural e étnica, composta por
povos indígenas, africanos, imigrantes europeus, latinos americanos e asiáticos, sendo
uma miscigenação de todas essas etnias que
formam o povo brasileiro, formando uma “pluralidade cultural” pelas diferentes culturas que
foram produzidas pelos grupos sociais que
fazem parte da nossa história.
Diante disso, há uma diversidade cultural referente a gênero, raça, culturas, identidade, diversidade social, como um conjunto de
realidades e pensamentos juntos, utilizando o
mesmo espaço ou outros espaços.
Paim e Frigério (1997) destaca que a
escola é um dos locais no qual o cenário
da diversidade se desdobra marcando a vida
social brasileira, nos quais a história do Brasil deixou claro que os colonizadores fizeram
com que a sua cultura dominasse aniquilando
as outras manifestações culturais, com objetivo de manter o poder centralizador e para
conseguir uma mudança expressiva no ensino e umas revoluções culturais, exigiram-se
uma articulação entre os currículos e uma política educacional comunitária,
O Brasil possui uma formação cultural diferente de países da América do Norte,
fato a ser considerado nos estudos organizacionais. Em particular, a textura sociocultural da realidade brasileira é complexa
e multifacetada, influenciando as organizações e a forma como são geridas (HANASHIRO; CARVALHO, 2005, p. 3).

Conforme Hanashiro e Carvalho (2005)
no Brasil a diversidade é uma questão existente desde a época de seu descobrimento, em
1500, até os dias atuais, nos quais no país
já habitavam os povos indígenas que pertenciam a um grupo com significados culturais
próprios, mas vieram os colonizadores portugueses e trouxeram negros da África, surgindo no seculo XIX os imigrantes da Europa
e principalmente do Japão, acontecendo casamentos entre raças diferentes, provocando
a grande miscigenação da população atual.
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Desta forma, Fernandes (2005) coloca
que apesar desse fato incontestável de os
brasileiros são em virtude da sua formação
histórico-social, uma nação multirracial e pluriétnica, de notável diversidade cultural, a escola brasileira ainda não aprendeu a conviver
com essa realidade e, por conseguinte, não
sabe trabalhar com as crianças e jovens dos
estratos sociais mais pobres, constituídos, na
sua grande maioria, de negros e mestiços.
Ramos, Adão e Barros (2003) relata
que os esforços e lutas para tornar realidade
uma educação escolar indígena, específica
e de qualidade, muito ainda precisa ser feito
para que os sistemas de ensino consideıem
a dimensão da identidade cultural e do problema da relação hierarquizada entre as sociedades indígenas e a sociedade nacional,
de forma a encampar e a ajudar a constıuir
uma escola indígena que seja promotora da
autonomia e da defesa dos povos indígenas.
Fernandes (2005) questiona que mesmo com a influência marcante da cultura de
matriz europeia por força da colonização ibérica em nosso país, a cultura tida como dominante não conseguiu, de todo, apagar as
culturas indígena e africana, pelo contrário,
o colonizador europeu deixou-se influenciar
pela riqueza da pluralidade cultural de índios
e negros, mas, o modelo de organização implantado pelos portugueses também se fez
presente no campo da educação e da cultura.

A Diversidade Cultural presente em nosso
dia-a-dia convida-nos a conviver com diferenças de todas as ordens, exigindo de
todos e cada um a tolerância e o respeito
ao diferente (RIBEIRO; SANTOS; PAIVA,
2014, p. 3).

Conforme Schwartzman (1999) os resultados confirmam que o Brasil não tem
linhas de demarcação nítidas entre populações em termos de características étnicas,
linguísticas, culturais ou históricas, o que faz
com que qualquer tentativa de classificar as
pessoas de acordo com estas categorias esteja sujeita a grande imprecisão,
Nega-se ao negro a participação na construção da história e da cultura brasileiras,
embora tenha sido ele a mão-de-obra predominante na produção da riqueza nacional, trabalhando na cultura canavieira, na
extração aurífera, no desenvolvimento da
pecuária e no cultivo do café, em diferentes momentos de nosso processo histórico (FERNANDES, 2005, p. 380).

Ribeiro (2008) relata que a política da
diferença evoluiu bem rápido e transformou
as demandas étnicas e culturais pelo reconhecimento em importantes campos de lutas
políticas contemporâneas, trazendo muitos
discursos, ideologias e utopias que se referem à questão da diversidade cultural,

A diversidade cultural é vivenciada
como uma realidade que não é estranha à
comunidade, ao contrário, a diversidade e a
hibridização são vistas enquanto marco identitário fundamental (RIBEIRO, 2008, p. 209),

A nossa diveısidade se expressa na
maıcante desigualdade social brasileira,
seja entre ricos e pobres, entre brancos
e negros ou índios, seja, enfim, entre os
poucos que usufıuem da cidadania plena
e os integıantes de uma significativa paıcela da população que tem sido sistemática e historicamente empurrada para as
suas margens (RAMOS; ADÃO; BARROS,
2003, p. 5).

O termo diversidade diz respeito à variedade e coexistência de diferentes ideias,
características ou elementos distintos entre si, em determinado assunto, situação
ou ambiente. Cultura (do latim cultura,
cultivar o solo, cuidar) é um termo com
várias acepções, em diferentes níveis de
profundidade e diferentes especificidades.

Ao passo que, conforme Ramos, Adão
e Barros (2003) a diversidade brasileira se
manifesta nas tensões resultantes da desigualdade, que explodem em conflitos sociais
e expressam-se na organização popular para
a conquista de direitos, com a consciência
da necessidade de afiımação e a crescente,
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progressiva organização dos povos indígenas, e a organização, a luta e as proposições
das entidades e gıupos do movimento negro,
trazendo intensas reivindicações atuais pelo
respeito à diferença, como as de gênero, de
opção sexual, a dos portadores de necessidades especiais etc.
Schwartzman (1999) questiona que
no passado, era muito comum pensar que
a população brasileira poderia se integrar e
miscigenar do ponto de vista racial e étnico,
que as diferenças entre grupos na sociedade
eram todas devidas a situações de classe e
que pesquisar informações relacionadas com
raça não acrescentaria nada de novo, podendo criar toda uma série de problemas e tensões raciais a que o Brasil estaria imune.
As coalizões globais são modelos organizacionais da sociedade civil, agindo no
sentido de pressionar os governos nacionais
para que adotem medidas de defesa e promoção da identidade e da diversidade cultural
(ALVES, 2010):
O primeiro registro conceitual aproxima-se bastante da definição antropológica
de cultura, ou seja, a cultura como uma
totalidade de normas, valores, crenças e
tradições de uma determinada coletividade, que porta uma identidade específica
(ALVES, 2010, p. 550).

Oliveira (2015) destaca que até o século XIX, a compreensão da diversidade ou muitas formas de ação humana, das diferenças
das comunidades, indivíduos e grupos, não
foi promovida nas teorias sociais tradicionais,
mas, grande parte da teoria disponível teve
uma concepção de um “ator universal”, mais
adequado às suas “bandeiras universais”,
com uma perspectiva neoliberal, como um
homem de negócios ocidental, branco, tradicional e para os multiculturalistas, a figura do
ator universal revelaria a hegemonia cultural,
criando as condições para a criação de uma
sociedade também homogeneizada culturalmente.

Cardoso e Muzzeti (2007) questiona
quer dizer que a sociedade brasileira é multicultural significa compreender a diversidade
étnica e cultural dos diferentes grupos sociais
que a compõem, mostrando significado também de constatar as desigualdades no acesso a bens econômicos e culturais por parte
dos diferentes grupos, em que determinantes
de classe social, raça, gênero e diversidade
cultural atuam de forma marcante, formando
uma sociedade brasileira pela formação histórica e intercultural.

DIVERSIDADE CULTURAL NA
EDUCAÇÃO
Conforme Ramos, Adão e Barros (2003)
a educação é um processo histórico universal
que procura reafirmar a condição do homem,
como ser que se distingue de todos os outros, no conjunto da natureza e na interação
com outros homens, com o meio e na reflexão
sobre a própria vida, este homem universal
tem como condição e produto de sua “natureza humana“, a capacidade de criar símbolos
e de transmitir o conhecimento produzido e
acumulado aos seus descendentes.
De acordo com Ramos, Adão e Barros
(2003) as desigualdades sociais, culturais,
econômicas e raciais encontram-se refletidas
no sistema educacional brasileiro, com o pertencimento racial, em especial, como central
na definição e na construção das desigualdades.
Ramos, Adão e Barros (2003) expõe
que a educação é expressão do social e da
cultura que caracteriza todos os seres humanos e, por ser histórica, transforma−se ao
longo do tempo, e neste processo educacional, que inclui mecanismos de socialização,
como a educação escolar, produção cultural
e “natureza” social humanos são experiências
coincidentes, possuindo duas dimensões não
excludentes, uma universal (generalizada) e
outra singular (diferenciada).
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Sousa (2000) relata que não bastam
intenções políticas, patentes em legislação
produzida, para mudar o estado de coisas,
há uma necessidade de que elas podem ser
acompanhadas de uma concepção crítica do
próprio currículo, por parte dos professores,
pois a democratização no acesso à educação
fundamental não significa necessariamente
democratização no sucesso da mesma, mas
a verdadeira democratização da educação
tem mais a ver com a capacidade que a escola tem em acolher no seu seio, sem gerar
exclusão ou discriminação por insucesso escolar, a enorme diversidade social e cultural,
que a lei passou a determinar. “O currículo
escolar, ao insistir na homogeneização da
diversidade, põe de parte todo um mosaico
cultural extremamente rico que a escolaridade
obrigatória acolhe” (SOUSA, 2000, p. 1).
O respeito à diferença sugere uma discussão sobre a cultura e tem indicado como
fundamento ético e estético em contrapartida
às concepções que tornaram-se hegemônicas na modernidade, pois no campo da ética,
é visto a predominância o utilitarismo, levando os indivíduos a uma identidade ou homogeneidade que repercute no campo estético,
mostrando uma desvalorização dos objetos e
dos outros sentidos e capacidades humanas,
inclusive aquelas que se encontram no campo da intuição, mais vinculadas ao sentido
estético, frente aos fins utilitaristas e à necessidade da eficiência e eficácia que imperam
na atualidade (SILVA, 2001).
Diante disso, Silva (2001) indaga que
então, existe uma incerteza diante das novas
realidades criadas pelos confrontos entre a
cultura de massas, a indústria cultural e a
diversidade das culturas populares, sendo
inevitável aprender a conviver como parte da
ambiguidade que constitui a humanidade e
como parte da responsabilidade que se assume como educadores.

Santos e Aquino (2014) colocam que
nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, o currículo disciplinar destaca a escola
como um lugar de socialização do conhecimento, pois uma das suas funções é oportunizar a apropriação do conhecimento científico,
então os conteúdos devem ser contextualizados de forma a contribuir, para que através
do senso crítico, supere as contradições culturais, sociais, políticas e econômicas existentes na sociedade contemporânea,
Se na escola há uma diversidade de culturas, faixas etárias, pensamentos, opiniões
críticas, será possível o reconhecimento
e o respeito de tais formas de expressão. Em tempos de Pluralidade Cultural
e inclusão, numa sociedade tão heterogênea como a nossa e de uma bonita
miscigenação, é de grande importância
que, no ambiente escolar, seja percebida
essa questão e trabalhada de uma maneira lúdica que faça a criança perceber
as diferenças como um aspecto positivo
de formação de um Município, Estado ou
País, e não ser mais um motivo de discriminação (MALLMANN; REICHERT, SCHEMES, 2011, p. 1).

Conforme Mallmann, Reichert e Schemes (2011) atualmente, vive-se em um ambiente escolar de constantes mudanças, que
são reflexos do mundo externo competitivo,
globalizado, excludente, que preza muito o
momento, o agora, na busca de um futuro
cada vez mais moderno, mas esquece-se que
esse presente só está sendo possível através
e graças a um passado, em que se valorizava
o esforço, o trabalho em conjunto na construção da História criando um desafio da escola
resgatar a individualidade de cada aluno de
maneira a acrescentar, a somar e interagir
com o presente de modo que se valorize toda
a caminhada.
Mas, conforme Conforme Mallmann,
Reichert e Schemes (2011), é preciso, então,
que se caminhe todos juntos numa mesma
direção, professores do currículo e da área,
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equipe diretiva e pedagógica, demais funcionários, pais, para que o aluno perceba essa
união e igualdade e componha, assim, a sua
identidade, com transparência, que saiba lutar pelos seus direitos com respeito aos demais, na busca por seu lugar nesse mundo
e na História, para sua realização profissional
e pessoal, sendo um cidadão feliz na vida,
sem marcas e arrependimentos.
Paim e Frigério (1997) coloca que a
abordagem do termo diversidade cultural torna-se um tema atual e relevante a partir do
momento em que a escola desenvolve um
ensino que procura atender a diversidade
cultural de sua clientela, sem exceção dos
mais sensíveis aos mais pragmáticos, dos
mais competitivos aos mais colaborativos,
dos mais lentos aos mais rápidos, dos vindos de famílias estruturadas e aos de lares
desestruturados,
Diante da diversidade de culturas dentro
de diversas culturas é de competência do
professor ter claros os objetivos e resultados que pretendem alcançar com uma
atividade para que os alunos tenham as
mesmas oportunidades, mas com estratégias diferentes (PAIM, FRIGÈRIO, 1997,
p. 3).

Desta forma, Paim e Frigério (1997)
questiona que em um mesmo grupo de formação, nem todos os aprendizes vivem a
mesma experiência, nem todos os indivíduos
pertencentes a esta faixa etária segue necessariamente o mesmo curso, nem os alunos
que seguem a escolaridade na classe, vivem
a mesma história de formação e saem com os
mesmos conhecimentos, nos quais as pessoas são confrontadas com a situação aparentemente idêntica para construir experiências
subjetivas diferentes, porque invertem na situação seus meios intelectuais, seu capital
cultural, seus interesses, seus projetos e suas
atividades, suas energias, suas estratégias e
seus desafios do momento, todos esses recursos se distinguem,

Nesse sentido, uma análise mais acurada
da história das instituições educacionais
em nosso país, por meio dos currículos,
programas de ensino e livros didáticos
mostra uma preponderância da cultura
dita “superior e civilizada”, de matriz europeia (FERNANDES, 2005, p. 379 – 380).

Hanashiro e Carvalho (2005) afirma
que, então, os desafios e paradoxos fazem
da diversidade um tema complexo, por vezes
polêmico, tratado de forma incipiente na literatura brasileira e compreender e dar respostas
a esses desafios implica na necessidade de
adotar uma abordagem multidisciplinar, buscando a raiz fenômeno no campo da psicologia social, da sociologia e da antropologia.
Conforme Fernandes (2005), os currículos e manuais didáticos que silenciam e chegam até a omitir a condição de sujeitos históricos às populações negras e ameríndias têm
contribuído para elevar os índices de evasão
e repetência de crianças provenientes dos estratos sociais mais pobres nos quais a grande
maioria estão nos quadros escolares e sai
precocemente sem concluir seus estudos no
ensino fundamental por não se identificarem
com uma escola moldada ainda nos padrões
eurocêntricos, que não valoriza a diversidade
étnico-cultural da formação brasileira,
Um dos gargalos do sistema educacional
brasileiro reside na qualificação do corpo docente, sobretudo os que exercem
o magistério nas séries iniciais do ensino
fundamental. Esses professores, na sua
grande maioria de formação polivalente e
sem curso superior, precisam estar habilitados a trabalhar com essa nova temática
curricular (FERNANDES, 2005, p. 384).

Assim, conforme Fernandes (2005) é
necessário propiciar por meio do ensino em
todos os níveis, o conhecimento da diversidade cultural e pluralidade étnica, bem como
a necessária informação sobre os bens culturais do rico e multifacetado patrimônio histórico, para então, estar contribuindo para a
construção de uma escola plural e cidadã e
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formando cidadãos brasileiros cônscios de
seu papel como sujeitos históricos e como
agentes.
Para construir uma sociedade democrática, Fernandes (2005) opina que as diferenças raciais e culturais não deve se constituir
um motivo de discriminação social, mas sim
em instrumento possibilitador da construção
de uma nova identidade nacional, assentada
no pluralismo cultural. “A diversidade cultural
é riqueza da humanidade. Para cumprir sua
tarefa humanista, a escola precisa mostrar
aos alunos que existem outras culturas além
da sua” (GADOTTI, 1992, p. 23),
Nesse sentido, a escola deve ser local de
aprendizagem de que as regras do espaço permitem a coexistência, em igualdade, dos diferentes. O trabalho com Diversidade Cultural se dá a cada instante,
exige que a escola alimente uma “Cultura
de Paz”, baseada na tolerância, no respeito aos direitos humanos e na noção
de cidadania compartilhada por todos. O
aprendizado não ocorre por discursos, e
sim num cotidiano em que uns não sejam
“mais diferentes” do que os outros (RIBEIRO; SANTOS; PAIVA, 2014, p. 3).

Logo, Fernandes (2005) justifica que
existe um longo caminho ainda precisa ser
percorrido para que a escola seja, de fato,
um instrumento de afirmação de uma identidade pluricultural, devendo o ensino priorizar
a construção da identidade nacional, pois tem
sido bastante omisso no tocante à valorização
das culturas das minorias étnicas e também
a falta de conhecimento das peculiaridades e
das especificidades regionais, em um país de
continentais dimensões, bem como dos elementos referenciais das culturas silenciadas
de índios, negros e imigrantes nos currículos
escolares têm contribuído para a formação
de preconceitos e estereótipos por parte dos
próprios brasileiros,

A teoria de uma educação multicultural
visa a responder adequadamente a essa
questão, levando em conta a diversidade
cultural e social dos alunos. A primeira
regra dessa teoria da educação é o pluralismo e o respeito à cultura do aluno.
Ela tem, portanto, como valor básico a
democracia. Propõe-se instaurar a equidade e o respeito mútuo, superando preconceitos de toda espécie, principalmente
os preconceitos de raça e de pobreza (os
excluídos da escola são principalmente
os negros e os pobres). Sem esse princípio não se pode falar em educação para
todos ou de melhora da qualidade de ensino (GADOTTI, 1992, p. 20-21).

Gadotti (1992) questiona que uma equidade em educação significa igualdade de
oportunidades para todos poderem desenvolver suas potencialidades, e só pode ser atingida quando as classes populares entrarem
e permanecerem em uma escola que lhes interessa. Igual para todos não significa uniformidade monocultural, pois a educação para
todos significa acesso de todos à educação,
independente da posição social ou econômica, acesso a um conjunto de conhecimentos
e habilidades básicas que permitam a cada
um desenvolver-se plenamente, levando em
conta o que é próprio de cada cultura.
Deste modo, Silva e Brandim (2008)
considera relevante situar a realidade sócio-histórica e cultural atual, marcada pelos
processos de reestruturação produtiva do
sistema capitalista em escala mundial, que
resulta na chamada universalização do capital, bem como marcada pelo crescimento
dos intercâmbios culturais, que evidenciam
diferenças e acirram conflitos, despertando
cada vez mais os sujeitos e os grupos alvos
de discriminação para lutar em defesa das
formas plurais e diversas de ser e de viver,
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Na última década, o multiculturalismo vem
ganhando espaço em vários setores da
sociedade, entre eles, a educação. Isto se
dá porque no multiculturalismo a noção
de cultura é um aspecto essencial para o
desenvolvimento de uma análise das relações sociais e seus determinantes, o que
implica um novo olhar sobre o papel constitutivo e central da cultura na sociedade e
na formação das identidades, dentre elas
a identidade docente (CANEN; XAVIER,
2011, p. 642).

Deste modo, Gadotti (1992) afirma que
uma educação multicultural pretende enfrentar o desafio de manter equilíbrio entre a cultura local, regional, própria de um grupo social
ou minoria étnica, e uma cultura universal,
patrimônio hoje da humanidade, nos quais a
escola que se insere nessa perspectiva procura abrir os horizontes de seus alunos para a
compreensão de outra culturas, de outras linguagens e modos de pensar, em um mundo
cada vez mais próximo, procurando construir
uma sociedade pluralista e interdependente,
ao mesmo tempo uma educação internacionalista, que procura promover a paz entre povos e nações, e uma educação comunitária,
valorizando as raízes locais da cultura, o cotidiano mais próximo no qual a vida de cada
uma se passa,

do não são, mas algo enriquecedor para um
currículo autónomo, com objetivos específicos, mostrando as diferenças, valorizando-as,
fazendo do espaço escolar um lugar para o
exercício de uma educação mais feliz para
todos, no qual valores e culturas existem com
respeito e entendimento de ambas as partes.
Desta maneira, Ribeiro, Santos e Paiva
(2014) esclarece que as diferenças culturais
apresentam-se de diversas formas, através
de: seus valores, símbolos, regras, padrões,
vestimentas, hábitos, costumes, etnias, etc.
que se encontram sempre em processo de
mudança, isso tudo aparece e é transmitido
no agir cotidiano e nas salas de aula não é
diferente, sendo observado na escola que os
professores não estão preparados para trabalhar com a diversidade cultural existente em
suas salas de aula.
A escola deve ser um espaço de inclusão, no qual, a direção da escola, professores
e alunos estabeleçam um compromisso com
base na coesão social, estes princípios devem ser transversais aos conteúdos de cada
disciplina. (RIBEIRO; SANTOS; PAIVA, 2014,
p. 3).

A educação multicultural pretende analisar criticamente os currículos monoculturais atuais e procura formar criticamente
os professores, para que mudem suas
atitudes diante dos alunos mais pobres e
elaborem estratégias próprias para a educação das camadas populares, procurando, antes de mais nada, compreendê-las
na totalidade de sua cultura e de sua visão de mundo (GADOTTI, 1992, p. 22).

Ribeiro, Santos e Paiva (2014) relata
que a diversidade deve ser um fator determinante na construção dos projetos curriculares,
a escola deve entender a diversidade cultural
(diferentes origens, classes sociais, valores)
não como algo que deve ser diminuído, fazendo com que todos pareçam iguais quan31 - maio/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação entre cultura e desenvolvimento em países como o Brasil passa pelo tenso
equilíbrio entre diversidade cultural e desigualdade social, no qual ela é vista pelo país capitalista, com muitas diferenças econômicas, no qual se fala de direitos de todos, mas nem
todos têm acesso de forma igual a produtos e serviços, prevalecendo a qualidade no qual se
vê maior poder econômico.
Deste modo, a história da humanidade é marcada por diferentes grupos sociais por
meio da dominação, conflitos, assimilações, alianças conforme o poder de cada um, no qual
ocorre uma interação social e cultural, bem como impondo seus costumes e hábitos, nos
quais os países do mundo possuem em sua formação histórica e cultural desde a chegada
dos europeus.
O Brasil é um país com grande diversidade cultural e étnica, composta por povos indígenas, africanos, imigrantes europeus, latinos americanos e asiáticos, sendo uma miscigenação de todas essas etnias que formam o povo brasileiro, formando uma “pluralidade cultural”
pelas diferentes culturas.
O respeito à diferença sugere uma discussão sobre a cultura e tem indicado como
fundamento ético e estético em contrapartida às concepções que tornaram-se hegemônicas
na modernidade, sendo preciso, então, que se caminhe todos juntos numa mesma direção,
professores do currículo e da área, equipe diretiva e pedagógica, demais funcionários, pais,
para que o aluno perceba essa união e igualdade e componha, assim, a sua identidade, com
transparência, que saiba lutar pelos seus direitos com respeito aos demais.
Deste modo, a equidade em educação significa igualdade de oportunidades para todos poderem desenvolver suas potencialidades, e só pode ser atingida quando as classes
populares entrarem e permanecerem em uma escola que lhes interessa. Igual para todos não
significa uniformidade monocultural, pois a educação para todos significa acesso de todos à
educação.
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ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS COM AUXÍLIO DA
TECNOLOGIA
RESUMO: O presente tema foi escolhido através da necessidade de colaborar com a didática mais
significativa para os nossos alunos, no uso das tecnologias nas salas de aula das séries iniciais do
ensino fundamental em contribuir e ampliar os conhecimentos adquiridos, multiplicando saberes
para os docentes. O ambiente alfabetizador da escola é de suma importância, principalmente
a sala de aula, onde a criança entrará em contato com os mais diversos materiais escritos,
para ampliar sua vivência com o mundo letrado. Os objetivos específicos se desenvolvem em
identificar as ideias escolares sobre a importância da tecnologia no cotidiano escolar, observar
como os professores conduzem a inclusão digital em sala de aula. E a sua aceitação para com
as novas tecnologias nas salas de aula. O uso de novas tecnologias vem adquirindo cada vez
mais relevância no cenário educacional.

Palavras-chave: Alfabetização; Tecnologia; Didática.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa compreende-se na alfabetização nos anos iniciais com o auxílio da tecnologia ao perceber as diversas mudanças tecnológicas ocorridas na sociedade é possível
entender o quanto a tecnologia tem vários processos de aprendizagem.
Analisar a alfabetização e refletir sobre a educação brasileira na perspectiva do letramento e práticas relativamente recentes. A palavra letramento surge no Brasil por volta da
década de 1990, vinculada ao conceito de alfabetização, originando-se daí uma confusão com
relação à especificidade de cada termo. Muitos educadores acreditam que somente após a
concretização do processo de alfabetização é que se pode iniciar o processo de letramento,
isto é, primeiro é preciso propiciar ao aluno o domínio da tecnologia da escrita para, depois,
torná-lo um sujeito letrado.
A alfabetização é um momento fantástico de descoberta do mundo para as crianças.
Nesse período, somar recursos digitais às aulas ajuda a tornar o ambiente interativo, lúdico e
também muito atrativo. O presente trabalho desenvolveu-se por meio da pesquisa qualitativa,
considerando que esta abordagem proporciona resultados significativos na área educacional,
no sentido de oportunizar ao pesquisador uma visão mais ampla no cotidiano escolar, além
de produzir conhecimentos e contribuir para a transformação da realidade estudada.
O estudo da alfabetização e do letramento é uma maneira de entender o processo de
desenvolvimento da criança no início da sua vida escolar bem como a forma que se aprende
do sistema alfabético e de seus usos em situações de comunicação. A alfabetização é um
momento prazeroso de descoberta do mundo para os pequenos. Nesse período, somar recursos digitais às aulas ajuda a tornar o ambiente interativo, lúdico e também muito atrativo.
Compreender a importância das ferramentas e discutir suas utilizações dentro do contexto pedagógico, levando a análises de uma sociedade que cada vez mais se utiliza desta
ferramenta em todos os meios. Deste modo, as pesquisas sobre as tecnologias no processo
de alfabetização, será apontado as contribuições e excessos que podem acontecer na visão
de alguns teóricos, e como tem sido a prática nas escolas.
Esses pontos descritos acima justificam esta pesquisa, sendo importantes para identificarmos os prós e os contra da inclusão da tecnologia dentro das salas de aulas, também
como a escola e os profissionais da educação se tornam facilitadores, neste processo inovador. A tecnologia é uma ferramenta de grande valia no âmbito educacional para auxiliar
no processo de alfabetização, como será abordado nos próximos capítulos. E nosso objetivo
geral é a contribuição dos recursos tecnológicos no processo de alfabetização.
A alfabetização e letramento é um processo que inclui a criança no mundo letrado. Nesta ocasião, a influência em que convive e às experiências individuais de cada aluno é muito
importante e precisam ser consideradas pelo educador.
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O uso da tecnologia na educação não pode ser ignorado sendo que está cada vez mais
presente no dia a dia do aluno. As mídias, como: rádio, televisão, revista, computador, tablets,
celular estão cada vez mais acessíveis e podem ser significativas ferramentas didáticas. A
importância das novas tecnologias de ensino é utilizada como um instrumento extremamente
importante para o desenvolvimento da aprendizagem, e também uma ferramenta importante
para a construção do conhecimento.
A presente pesquisa foi desenvolvida em uma única etapa e a metodologia utilizada
será a bibliográfica com a finalidade de proporcionar maior contato com o problema a fim de
torná-lo mais compreensível.
De acordo com Gil (2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Boa parte dos
estudos exploratórios pode ser definida como ``pesquisas bibliográficas”.
O artigo desenvolveu-se por meio da pesquisa qualitativa, considerando que esta abordagem proporciona resultados significativos na área educacional, no sentido de oportunizar
ao pesquisador uma visão mais ampla no cotidiano escolar, além de produzir conhecimentos
e contribuir para a transformação da realidade estudada. Desse modo, ao longo do trabalho,
tais métodos serão utilizados a fim de produzir de forma eficaz a proposta apresentada.
Para o entendimento do conceito de pesquisa qualitativa, González Rey (2002, p. 55)
afirma:
A pesquisa qualitativa se debruça sobre o conhecimento de um objeto complexo: a subjetividade,
cujos elementos estão implicados simultaneamente em diferentes processos constitutivos do todo,
os quais mudam em face do contexto em que a expressa o sujeito concreto (REY, 2002, p. 55).

Para alcançar os objetivos da pesquisa, e conseguir as informações e dados necessários, será indispensável a utilização de alguns procedimentos, que são a consulta bibliográfica,
pois é necessário obter embasamento teórico a fim de aprofundar sobre o tema escolhido.
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ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização não se restringe apenas à decodificação do alfabeto, não é somente juntar umas letras aqui, outras acolá,
é a aprendizagem do sistema de escrita e da
linguagem escrita em seus diversos usos sociais. A língua é um sistema discursivo que se
organiza no uso e para o uso, escrito e falado,
sempre de maneira contextualizada.
No entanto, uma condição básica para
ler e escrever com autonomia é a apropriação
do sistema de escrita, que envolve, da parte
dos alunos, aprendizagens muito específicas.
Não basta colocar os alunos diante dos
textos para que conheçam o sistema de escrita alfabético e seu funcionamento ou para
que aprendam a linguagem escrita. É preciso planejar uma diversidade de situações em
que possam, em diferentes momentos, centrar seus esforços ora na aprendizagem do
sistema, ora na aprendizagem da linguagem
que se usa para escrever.
Durante muito tempo a tradição escolar
definiu como conteúdo de leitura o aprendizado da decifração. Ler, emitindo sons para
cada uma das letras, era a situação que ilustrava a aprendizagem da leitura. Hoje, sabemos que não basta ler um texto em voz alta
para que seu conteúdo seja compreendido,
e a decifração é apenas uma, dentre muitas,
das competências envolvidas nesse ato. Ler
é, acima de tudo, atribuir significado. Segundo FERREIRO, (2002):
Há crianças que ingressam no mundo da
linguagem escrita através da magia da
leitura e outras que ingressam através do
treino das tais habilidades básicas. Em
geral, os primeiros se convertem em leitores, enquanto os outros costumam ter um
destino incerto (FERREIRO, 2002).

Desde o ano de 2010, que todas as
crianças de seis anos foram obrigatoriamente
matriculadas em escolas de Ensino Fundamental, em atendimento a Lei nº 11.274, de
2006. O intuito da lei era que crianças com
experiência pré-escolar tivessem um desempenho melhor ao longo da Educação Básica.
Havia uma certa preocupação por parte dos
especialistas, se as escolas estariam preparadas para receber essas crianças.
Mesmo com os prós e contras da Lei,
o importante foi que as escolas estão gradativamente se adaptando à mudança. Pois sabemos que vários especialistas em Educação
Infantil, já disseram que a criança aprende
desde bem cedo.
As pesquisas de Ferreiro e Teberosky,
nos anos 80, apresentam conclusões sobre
este assunto, que as crianças, estejam elas
ou não em processos de educação formal,
são capazes de aprender a ler e a escrever
O maior problema, de acordo com Ferreiro,
é saber a maneira de ensiná- las a ler e a
escrever, levando em consideração a sua forma de construir os conhecimentos, sua forma
de interação com o mundo, sua maneira de
interpretar os signos e símbolos.
Para que o ensino aprendizagem atinja seu objetivo é necessário que haja reuniões pedagógicas frequentemente com toda
a equipe escolar, professores, orientadores e
coordenadores e que busquem fazer projetos
escolares em prol do desenvolvimento da escrita e leitura dos alunos.
O primordial é fazer da escola um ambiente favorável à leitura, assim abrirá portas
para possíveis mundos de encantamento,
apto a formar cidadãos da cultura escrita.
A alfabetização jamais seria um produto
escolar, porém é um resultado de um trabalho
que envolve várias partes ligadas. O método
de alfabetização antecede e supera os limites
escolares. Apenas em estudos mais atuais
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observa-se uma gradativa mudança nessa
compreensão, em que alfabetizada é a criança apta a ler e escrever um bilhete fácil, isto
é, capaz de realizar uma prática proficiente
social de leitura e escrita.
Emília Ferreiro (1996) destaca que a alfabetização, transitar de como ensinar para
como aprender. A escrita é um instrumento
de compreensão para a criança. Desta forma,
começa o processo de ensino-aprendizagem
destacando a importância do desenvolvimento. Dessa forma, surge o interesse de compreender os níveis da alfabetização.
Este estudo se tornou muito importante
na opinião do processo pedagógico, pois nos
mostra que os pequenos já refletiam sobre a
escrita antes de entrar na escola e contudo
não dependia da autorização do docente para
começar este processo.
Ressalta Regina. (Nova escola 01 de
Março de 2009) "Todos eles precisam de
oportunidades para pôr em jogo o que sabem
para se aproximar pouco a pouco desse objetivo importante da cultura", ressalta Regina
(Nova escola 01 de Março de 2009).

A CONTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS
NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
A contribuição na utilização das ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula,
com bons resultados obtidos durante o processo de alfabetização. “Formar crianças aptos a lidar com as novas exigências deste
século é uma meta que só será alcançada
com uma transformação sistêmica da Educação, com intervenções no ambiente escolar
e no currículo” (MARTINA ROTH, mestra em
Pedagogia Global, Nova Escola, 2011).
Contempla-se uma época caracterizada pelos avanços das tecnologias e pelo
surgimento de novos paradigmas de aprendizagem, cabendo à escola desenvolver as
habilidades que as crianças precisam para
enfrentar os desafios. Capacitando as crian-

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

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

Em termos sociais mais amplos, o letramento é apontado como sendo produto
do desenvolvimento do comércio, da diversificação dos meios de produção e da
complexidade crescente da agricultura.
Ao mesmo tempo, dentro de uma visão
dialética, torna-se uma causa de transformações históricas profundas, como
o aparecimento da máquina a vapor, da
imprensa, do telescópio, e da sociedade
industrial como um todo (TFOUNI, 2006,
p. 30-38).

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

LETRAMENTO DIGITAL
Compreendemos que alfabetizar-se
é um processo contínuo, determinado por
momentos de construções e reconstruções.
Atualmente, percebemos que a alfabetização
dedicar se não apenas sobre propriedade da
leitura e da escrita, “é preciso também saber
fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita que
a sociedade faz continuamente” (SOARES,
2009, p.20) Neste sentido, que ocorre o letramento na alfabetização.
A educação começa nesta perspectiva,
um novo meio de aprendizagem no código
alfabético, procurando compreender os significados e funções que a língua demonstra
socialmente, isto é, “de fazer uso real e adequado da escrita com todas as funções que
ela tem em nossa sociedade e também como
instrumento na luta pela conquista da cidadania” (SOARES, 1998, p.33). Também, destaca
Kleiman (2005, p. 21) “o letramento abrange
o processo de desenvolvimento e o uso dos
sistemas de escrita nas sociedades, ou seja,
o desenvolvimento histórico da escrita refletindo outras mudanças sociais e tecnológicas”.
A definição de letramento surge no contexto educacional brasileiro desde da década
de 1980. Os primeiros registros ocorrem com
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as autoras Mary Kato e Leda Verdiani Tfouni,
em que elas definem o termo e evidenciam
a importância desta nova compreensão para
o ensino/aprendizagem da leitura e escrita.
Para Melo (2012), essas obras influenciaram
e contribuíram para as discussões acerca do
processo de alfabetização.
A expressão da palavra letramento vem
da palavra em inglês literacy que quer dizer
estado ou condição daquele que compreende
o sistema alfabético (ler e escrever). Soares
(2009, p.18) chama a atenção para a importância de refletir sobre esse conceito, pois
ele carrega o significado que estas aprendizagens têm socialmente. Nessa direção, ressalta Xavier (2005, p.02), “a capacidade de
enxergar além dos limites do código, fazer
relações com informações fora do texto falado ou escrito e vinculá-las à sua realidade
histórica, social e política são características
de um indivíduo plenamente letrado”.
O letramento, nessa perspectiva, se
mostra com um conceito inseparável ao ensino de alfabetização, pois está de modo direto
relacionada à aprendizagem da língua. Mas,
Albuquerque (2005) assinala que o letramento não substitui, porém acrescenta o conceito
de alfabetização, já que o letramento é responsável pela compreensão dos significados
e funções da escrita na sociedade, e a alfabetização, o processo pelo qual a criança se
apropria do sistema alfabético. Deste então,
[...] a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas
sociais de leitura e de escrita e por meio
dessas práticas, ou seja, em um contexto
de letramento e por meio de atividades
de letramento; este, por sua vez, só pode
desenvolver-se na dependência da e por
meio da aprendizagem do sistema de escrita (SOARES, 2004, p.97).

Conforme mostrado, alfabetizar letrando
é a permissão para a aprendizagem da leitura
e escrita, permitindo o entendimento dos significados que a língua apropria se na socie-

dade, auxiliando para a formação de alunos
competentes como ao uso das habilidades
linguísticas. Por tanto, é necessário considerar que a língua nos dias de hoje assume um
papel diferente daquele que se compreendia
na década de 1980.
A partir desse cenário a escrita se mostra em um recente contexto social, principalmente, pela chegada das novas tecnologias
digitais. Desta forma também são mostrada
nas instituições escolares, mas “onde antes
de esperava que a criança usasse lápis e papel para escrever de forma legível, hoje se
espera que ela escreva coisas com sentido
no caderno e no computador, e que use a
internet” (KLEIMAN, 2005, p.20-21).
Na presença dessas novas estruturas,
a escrita é transformada, como também o papel do letramento. A Tecnologia ajuda para o
conhecimento de outras formas de leitura e
escrita e induz as novas habilidades de letramento: o Letramento digital.
Segundo Soares (2002), é necessário
reconhecer que a palavra letramento carrega
um significado de pluralidade, pois ao considerar as diferentes tecnologias da escrita,
compreende-se também que existem diversas
formas de letramento, como destaca Xavier
(2005, p.04) “os tipos de letramentos mudam
porque são situados na história e acompanha
a mudança de cada contexto tecnológico, social, político, econômico ou cultural em uma
dada sociedade”. Para Leandro (2010) discutir acerca do letramento digital significa pensar em práticas de ensino e aprendizagem diferenciada da forma tradicional de letramento.
Desta forma, letramento digital pode ser
estabelecido como “certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da
nova tecnologia digital e exercem práticas de
leitura e de escrita na tela diferentes dos que
exercem práticas leitura e de escrita no papel”
(SOARES, 2008, p.151). Freitas (2010) conceitua o letramento digital como um conjunto
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de habilidades para que os sujeitos não só
entendam, mas utilizem as informações de
maneira crítica e estratégica, contextualizadas
em diversos formatos e fontes, principalmente, digitais.
O processo das habilidades de ler e
escrever são desenvolvidos como o progresso das práticas alfabetizadoras. O letramento
digital pode oferecer à educação, aos professores e principalmente aos alunos um método
de alfabetização eficaz e diferenciado, e além
de proporcionar o aprendizado do sistema alfabético possibilitar a uma relação com as
novas tecnologias.
Xavier (2005) destaca que esta modalidade de letramento exige dos aprendizes uma
nova forma de se relacionar com as atividades
linguísticas e por esta razão exigem práticas
de ensino distintas, uma vez que são inseridas novas interfaces: computador, tablet, celular e outras plataformas de conteúdo: jogos
educacionais, chats, blogs, editores de textos,
fóruns eletrônicos e a própria internet. Esses
gêneros digitais são recursos tecnológicos
que, se transformados em instrumentos pedagógicos, podem favorecer a aprendizagem
da língua plenamente. Além disso, Coscarelli
(2005, p.28) assinala que,
Com a Internet os alunos podem ter acesso a muitos jornais, revistas, museus, galerias, parques, zoológicos, podem conhecer muitas cidades do mundo inteiro,
podem entrar em contato com autores,
visitar fábricas, ouvir músicas, ter acesso a livros, pesquisas, e mais um monte
de outras coisas que não vou listar, por
serem infinitas as possibilidades (COSCARELLI, 2005, p 28).

Diante disto, as instituições escolares se
caracterizam como ambiente de letramento e
o tem o compromisso e o dever por desenvolver as habilidades linguísticas, e é capaz de
trazer esses métodos para dentro das classes
e colabora para um recurso de ensino/aprendizagem concreto e significativo.

Melhora o aprendizado da leitura e da
escrita ainda é uma dificuldade para as instituições brasileiras, apesar dos progressos
deste a democratização da educação, ainda
permanecemos em níveis insuficientes de alfabetizados/letrados. Esse novo olhar na alfabetização tem colaborado para a evolução de
novas práticas que buscam possibilidades na
educação que as tecnologias têm para oferecer.

AS TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO PRESENÇA EM SALA DE AULA
Será abordado aqui, como a tecnologia
pode estar presente em sala de aula, sendo
uma boa ferramenta para cotidiano escolar.
A educação estabelece a base de toda
construção e organização humana. Os instrumentos usados em todo percurso neste processo são de grande importância para formação e representação da visão de mundo,
para construção de pessoas verdadeiramente
participativas e estimuladas.
Saindo deste ponto é perceptível a urgência de ajustes didáticas no ensino/aprendizagem que cheguem em tais expectativas,
gerando condições que possibilitem interconexões com o processo pedagógico e o
desenvolvimento de recursos tecnológicos e
conseguir um conhecimento diferenciado e
significativo. A tecnologia vem facilitar o processo de construção ou desenvolvimento de
algo ou algum produto.
[...] “Consideremos, então, que a tecnologia é a possibilidade de resolver problemas.”
Como afirmou o cientista da informação Silvio
Meira (Com Ciência, 2011). Cada vez mais
a tecnologia faz parte da vida cotidiana das
pessoas, independente da sua idade. Desde
crianças até idosos apresentam interesse em
interagir com o mundo digital e desta forma
adquirir conhecimento e compreensão sobre
a área.
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O uso dessa tecnologia na escola é
fundamental para a atualização do sistema
educacional, entretanto, devemos ficar alertas
a outros aspectos do desenvolvimento das
crianças, esse método não deve ser imposto
ou exigido no ensino, já que nem todas as
crianças aprendem do mesmo modo.
O interesse dos alunos pela utilização
de aparelhos eletrônicos aumenta gradualmente, precisamos ficar vigilantes para que
esse mundo tecnológico não impeça que as
crianças cresçam nas suas aptidões sociais,
ou suas experiências em viver o mundo atual.
Em que o desejo em se relacionar com outros
indivíduos e forma algo real dessas relações é
importante que a criança se considere como
um ser de convívio em aspectos biológicos,
psicológicos, sociais e culturais.
Segundo Vygotsky (1962 -1978), o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por
meio da interação social, ou seja, de fora para
dentro a sua interação com outros indivíduos
e com o meio. Ao acrescentar o uso de tecnologias na alfabetização muitos benefícios
podem ser considerados, dessa maneira a
criança percebe que a tecnologia pode ter
vários papéis em sua vida, estimula que o
aprendizado pode ser alcançado pelo meio
de um computador, acrescentar a visão da
criança em relação às tecnologias, não resumindo apenas ao divertimento.
“Formar crianças aptas a lidar com as
novas exigências deste século é uma meta
que só será alcançada com uma transformação sistêmica da Educação, com intervenções no ambiente escolar e no currículo.”
(MARTINA ROTH, mestra em Pedagogia Global, Nova Escola, 2011).

A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS
NO AMBIENTE ESCOLAR
Os recursos tecnológicos no universo
escolar se tornam muito importantes, como
na vida social, amplia os conhecimentos,
possibilitando as aprendizagens, podendo
acontecer em qualquer momento e lugar.
Essa geração nascida no século XXI têm mais
aptidão e acesso favorável, em manipular a
tecnologia, com facilidades fantásticas, mas
todos esses recursos acabam prejudicando
questões simples do dia a dia. Nota - se que
tem umas habilidades com a tecnologia, mas
tem uma dificuldade de interagir socialmente
em ambientes não virtuais.
Com diversas informações junto aos veículos de comunicação leva com que o aluno esqueça a essência, não percebendo o
que é bom/ ruim, bem/mal, o que certo e o
errado, ficando um bom período com jogos
online, redes sociais com assuntos inapropriados à idade, sem nenhuma proibição e
limitação quanto ao tempo e assuntos frente
a cibernéticos. Existem vários desafios que
a comunidade escolar tem enfrentado, com
todo esse assunto de tecnologia, para direcionar e manipular os recursos tecnológicos,
carecendo de estudar profundamente, trocar
experiências, criar competências na atualidade. A Instituição escolar nesse sentido precisa
refletir e reorganizar a prática pedagógica e
os planejamentos, incorporando-se as tecnologias em seu espaço escolar, a princípio da
cultura digital, portanto:
Cultura digital é a cultura em rede, a cibercultura que sintetiza a relação entre
sociedade contemporânea e Tecnologias
da Informação (TI 's). Ao mesmo tempo
que a cultura digital abriga pequenas totalidades e seus significados, mantém-se
desprovida de fluxos, de conhecimentos e
de criações, que dão corpo e identidade
às organizações que delas se constituem
(AMADEU, 2016, p.20).
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Costa, mencionar que a cultura digital
é o comportamento dos filtros, das escolhas,
dos estímulos e dos comentários. Estão acontecendo bastantes mudanças, essencialmente pelo desenvolvimento da tecnologia, onde
cada vez mais são desenvolvidos novos produtos, realizadas novas descobertas. Muitas
pessoas enfrentam com facilidade essas mudanças, principalmente o nascido neste século, outras pessoas têm mais dificuldades
nesse desenvolvimento.
Conforme Cavalcante (2012), trabalhar
com as tecnologias (novas ou não) de forma
participativa nas salas de aula exige: o cuidado de aperfeiçoar as concepções do educando sobre a sua vivência natural e cultural.
É importante o desenvolvimento continuado
de docentes e educandos, desenvolvendo
corretamente com as novas modernizações
demonstrando que o conhecimento pode se
desenvolver com emocional, racional, da criação, do intuitivo, dos convívios a partir dos
estímulos, dos estudos pesquisas, de assumir
afazeres, e de pensar juntos.

tem um papel importante de orientar e avaliar as fontes de informações disponíveis ao
estudante:
Cabe a ele criar uma situação de parceria e colaboração com os alunos e entre
os alunos, incitando o levantamento de
perguntas ou elegendo coletivamente um
tema de estudos, questionando os alunos,
propondo desafios que possam ser significativos, convidando-os a verbalizar suas
expectativas, dificuldades e descobertas,
provocando a formalização de conceitos
e sua evolução em relação às intenções
e metas atingidas (ALMEIDA, 2001, p.12)

Conforme o autor Almeida diz que quando proporcionamos uma coletividade entre os
próprios alunos o ensino se torna mais fácil.
Isso a internet propõe com muita facilidade.

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

O desenvolvimento de atividades lúdicas contemplam diferentes fatores, bem como o uso das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação já que o ambiente escolar é importante para
o desenvolvimento e autonomia dos estudantes, sempre respeitando a diversidade, as reflexões,
a criticidade, a socialização e as relações com o meio em que convivem. Sendo assim, o lúdico
pode ser um forte instrumento nas séries iniciais contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio
lógico e de outras competências e habilidades necessárias. Por essa razão, nosso objetivo de
pesquisa, foi discutir sobre as práticas educativas em Matemática pensando ações mediadoras
diante das dificuldades apresentadas na disciplina principalmente pelos estudantes que enfrentam
maiores dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento em relação a disciplina.

Palavras-chave: Matemática; Dificuldades de Aprendizagem; Tecnologias Digitais; Informação e
Comunicação.
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INTRODUÇÃO

O

ensino da Matemática, diferente do que muitos pensam, se inicia ainda fora das
escolas, pois faz parte da vida do ser humano mesmo antes de uma educação
formal. É importante que as crianças entendam que a matemática faz parte do
seu cotidiano e se faz presente em toda parte, seja fora ou dentro do ambiente escolar.
Cabe ao professor explorar os conhecimentos trazidos pelos educandos, pois eles já
possuem experiências vivenciadas em relação à disciplina, compreendendo que esta deve
estar voltada à formação do cidadão. Como problemática temos que muitos estudantes apresentam dificuldades de aprendizagem e não podem ser considerados fracassados, mas sim,
devem ser estimulados com atividades e situações que gerem motivação, conduzindo os
mesmos de maneira que possam vencer seus obstáculos com intervenções eficazes.
Assim, justifica-se o presente artigo no sentido de repensar na importância de um ensino
voltado para o desenvolvimento de atividades, da aplicação de conceitos do dia a dia e no
desenvolvimento da autonomia, através de atividades individuais e em grupo que remetem o
aluno à realidade; e na aplicação de uma metodologia que utilize recursos e/ou ambientes
específicos a fim de auxiliar o educando na construção do seu próprio conhecimento.
Uma das formas de contemplar esse tipo de ensino e aprendizagem é através da utilização de jogos matemáticos desde a Educação Infantil. Nos documentos mais antigos, como
por exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), essa habilidade já era trazida, já
que os jogos auxiliam na fixação e no amadurecimento de conteúdos que foram ministrados
em sala de aula (BRASIL, 1997).
Assim, como objetivo geral temos a discussão sobre a aplicação de metodologias diferenciadas em Matemática para contribuir com o aprendizado dos estudantes, e em especial,
com os que apresentam mais dificuldades. Como objetivos específicos, temos a questão dos
desafios enfrentados em sala de aula para que diferentes competências e habilidades matemáticas possam ser trabalhadas e contempladas.
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ENSINO DE MATEMÁTICA, AS
DIFERENTES FERRAMENTAS,
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES E AS
DIFICULDADES DOS ESTUDANTES
A Matemática enquanto Ciência não aconteceu sozinha ou de forma isolada ao longo dos
tempos, mas o mesmo aconteceu com a civilização, relacionada ao desenvolvimento social
e econômico e seus saberes estão ligados à
cultura em geral (LOPES; ANDREJEW, 2013).
O homem utiliza a Matemática desde os
primórdios da humanidade para facilitar sua
vida e organizar a própria sociedade, abandonando o pensamento mítico e passando a
utilizar a Filosofia como fonte de conhecimento, sendo nesse processo histórico que ocorre
a utilização dos números de forma racional,
assim, ela desempenhou e desempenha um
papel importantíssimo na sociedade (SANTOS, 2010). Assim:
Há mais de 55 anos, Polya em 1948,
e posteriormente no princípio dos anos
60 Hans Friedenthal, deram um grande
impulso às discussões e ao desenvolvimento de novas concepções no campo
do processo de ensino e aprendizagem
da Matemática. Entre as mais salientadas,
podemos mencionar: o ensino da Matemática pela sua própria gênese, a Educação Matemática orientada pela resolução
de problemas, o ensino da Matemática
orientado por objetivos formativos, Educação Matemática do ponto de vista das
aplicações e da modelagem, ensino baseado em projetos, ensino e aprendizagem
baseado em planos semanais, a aprendizagem livre e, finalmente, a Educação
Matemática com recurso da informática
(GROENWALD et al., 2004, s/p.).

O uso do lúdico em sala de aula pode
e deve fazer parte do processo de ensino e
aprendizagem desde a Educação Infantil contemplando também o Ensino Fundamental.
Os jogos e brincadeiras, propiciam o encontro do verdadeiro eu com o outro, através de
relações de troca e autoconhecimento.

A importância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo discutida há um bom tempo,
pelo fato de questionar se os estudantes realmente aprendem brincando. Por isso, ao se optar por
trabalhar a Matemática através de jogos, o professor deve levar em consideração a definição dos
conteúdos, as habilidades que serão desenvolvidas nos jogos e brincadeiras, para que o jogo não
se torne apenas prazer e não aprendizado.
Utilizar a Ludicidade enquanto prática pedagógica facilita o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Jogos e brincadeiras podem
ser trabalhados a fim de propiciar o encontro com
o eu, no sentido de pertencimento e da existência
do outro, durante as relações de troca durante as
brincadeiras e na participação de jogos em grupo:
Em 1998, escrevi um texto intitulado “Desenvolvimento dos estados de consciência e ludicidade”, no qual explicitava a
seguinte compreensão da ludicidade: “Tomando por base os escritos, as falas e os
debates, que têm se desenvolvido em torno do que é lúdico, tenho tido a tendência
em definir a atividade lúdica como aquela
que propicia a ‘plenitude da experiência”.
Comumente se pensa que uma atividade
lúdica é uma atividade divertida. Poderá
sê-la ou não. O que mais caracteriza a
ludicidade é a experiência de plenitude
que ela possibilita a quem a vivencia em
seus atos (LUCKESI, 2005, p.9-25).

Ainda de acordo com o autor, quando o
professor escolhe uma atividade lúdica, o mesmo deve refletir se a atividade é divertida ou não,
se chamará a atenção ou não. O uso lúdico dentro do ensino da matemática, desde a Educação
Infantil, além de tornar dinâmico, faz com que
as crianças sintam maior prazer em aprender,
pois elas se identificam muito com brincadeiras
e jogos.
Os jogos estimulam o estudante a explorar
e solucionar problemas, e pode ser trabalhado
de forma individual, em duplas ou em grupos,
mas seja qual for a forma na qual será utilizado,
deve ser algo que crie um ambiente de confiança
e desenvolva a criatividade de forma agradável e
espontânea) (KISHIMOTO, 1994). Ou seja:
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Por essas características é que se pode
afirmar que o jogo propicia situações que,
podendo ser comparadas a problemas,
exigem soluções vivas, originais e rápidas. Nesse processo, o planejamento, a
busca por melhores jogadas e a utilização de conhecimentos adquiridos anteriormente propiciam a aquisição de novas
ideias, novos conhecimentos [...] (SMOLE,
1996, p. 138).

Aplicar os jogos em sala de aula, além
de dinâmico torna o aprendizado mais lúdico
e significativo: “Nesta perspectiva, o jogo torna-se conteúdo assumido, com a finalidade
de desenvolver habilidades de resolução de
problemas, possibilitando ao aluno a oportunidade de estabelecer planos de ação para
atingir determinados objetivos [...]” (KISHIMOTO, 1994, pp. 80 - 81).
O lúdico é válido para o ensino da Matemática já que estes contribuem para um
trabalho formativo e atitudinal, fazendo com
que o estudante passe a encarar os desafios
de frente, buscando soluções, desenvolvendo
a criticidade, criando estratégias, alterando-as quando não for satisfatório. Mais do que
desenvolver os conceitos matemáticos, os
jogos em sala de aula, ainda proporcionam
o desenvolvimento de habilidades que os estudantes levarão para toda a vida.
A ludicidade dentro do processo de
ensino e aprendizagem serve para motivar
e facilitar, fazendo com que esse processo
também funcione como inclusão, a partir do
trabalho com estudantes com deficiências:
As atividades lúdicas possibilitam fomentar a resiliência, pois permite a formação
do autoconceito positivo. As atividades
lúdicas possibilitam o desenvolvimento
integral da criança, já que através destas
atividades a criança se desenvolve afetivamente, convive socialmente e opera
mentalmente; O brinquedo e o jogo são
produtos de cultura e seus usos permitem a inserção da criança na sociedade;
Brincar é uma necessidade básica assim
como é a nutrição, a saúde, a habitação

e a educação; Brincar ajuda a criança no
seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos,
relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz
a agressividade, integra-se na sociedade
e constrói o seu próprio conhecimento;
O jogo é essencial para a saúde física e
mental; O jogo simbólico permite à criança vivências do mundo adulto e isto possibilita a mediação entre o real e imaginário
(SANTOS, 2010 p. 20).

Assim, os jogos matemáticos devem
contemplar três aspectos: a ludicidade, o
desenvolvimento de técnicas intelectuais e
a formação das relações sociais. Quando o
estudante aprende desta forma, ele pode de
maneira independente, dedicar-se durante um
determinado tempo a um trabalho que não
necessariamente é desenvolvido só em sala
de aula, mas deve desenvolver as competências e habilidades necessárias de forma diferenciada, além de lúdica.
O desenvolvimento de novas concepções no campo do processo de ensino e
aprendizagem da Matemática, deve ser pensado no ensino pela sua própria gênese; na
Educação Matemática orientada pela resolução de problemas; e no ensino da Matemática orientado por objetivos formativos (GROENWALD et al., 2004).
Ainda, o professor pode combinar diferentes estratégias a fim de contemplar diferentes competências e habilidades como a
aplicação de técnicas com contextualização;
a elaboração de situações-problema; o uso
das tecnologias; a modelagem matemática;
e os jogos lúdicos: “A aprendizagem através
de jogos, como dominó, palavras cruzadas,
memória e outros permite que o aluno faça da
aprendizagem um processo interessante e até
divertido” (GROENWALD; TIMM, 2001, s/p.).
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Outra questão que envolve os jogos é o
trabalho em grupo e a socialização, que deve ser
desenvolvida nas crianças desde a Educação
Infantil com o auxílio do professor e também com
os próprios colegas, desenvolvendo diferentes
competências e habilidades nesses educandos.
Documentos antigos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), por exemplo, discutem a utilização de jogos, como recurso didático a fim de possibilitar o resgate
do lúdico no fazer pedagógico, apresentando-o como aspecto extremamente relevante no
processo de ensino e aprendizagem:
[...] 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 aos
professores analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o
aspecto curricular que deseja desenvolver
(BRASIL, 1997, p. 49).

Desta forma, de acordo com os documentos orientadores, incluindo atualmente a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
publicada em 2017, traz que a aplicação de
jogos nas aulas de Matemática exige um planejamento por parte do professor e uma definição clara dos objetivos para que a atividade
não perca o foco e não seja identificada como
um simples passatempo.
É necessário identificar, acima de tudo,
as potencialidades do jogo para então propô-lo como atividade pedagógica. As atividades com jogos no contexto da aprendizagem
apresentam diversas vantagens tanto para os
estudantes como para o professor, porém, o
despreparo e o planejamento inadequado, podem trazer alguns obstáculos durante o processo de ensino (GRANDO, 2004).
Portanto, é necessário introduzir a Matemática desde a Educação Infantil, estendendo-se por todo o Ensino Fundamental, para
que os estudantes se familiarizar e compreendam a sua importância na vida em sociedade.

ESTUDANTES COM DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
O ensino da Matemática, se inicia ainda
fora das escolas, ou seja, faz parte de nossas
vidas mesmo antes de uma educação formal.
É importante que as crianças entendam que
a matemática faz parte do seu cotidiano e se
faz presente em toda parte, seja fora ou dentro do ambiente escolar.
Sendo assim, a partir da introdução da
vida acadêmica na vida da criança, cabe ao
professor explorar os conhecimentos trazidos
pelos estudantes, pois eles já possuem experiências vivenciadas em relação à disciplina,
compreendendo que esta deve estar voltada
à formação do cidadão.
Estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem não podem ser considerados fracassados e sim, devem ser estimulados com atividades e situações que gerem
motivação, conduzindo esses estudantes de
maneira que possam vencer seus obstáculos
com intervenções eficazes.
Esses estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem têm em comum
um baixo desempenho; até determinada idade sua capacidade de aprender funciona
como o que seria esperado, mas de repente,
sem nenhum motivo aparente, em uma determinada tarefa, seu cérebro parece “congelar”,
apresentando a partir desse momento dificuldades de lidar com situações que antes era
simples e rotineira (CREPALDI, 2005).
Os estudos de caso têm várias aplicações e é possível através dele dar a oportunidade aos pesquisadores em estudar com
profundidade um problema e seus aspectos
dentro de um tempo determinado (VENTURA,
2007).
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No caso do lúdico, discutido anteriormente, o estudante consegue construir novos
conceitos e superar diferentes dificuldades durante a aprendizagem, principalmente desenvolvendo prazer em aprender (ASSIS, 2018).
Desta forma, devemos repensar na importância de um ensino voltado para o desenvolvimento de atividades, da aplicação de
conceitos do dia a dia e no desenvolvimento
da autonomia, através de atividades individuais e em grupo que remetem o aluno à realidade; e na aplicação de uma metodologia
que utilize recursos e ambientes específicos
a fim de auxiliar o estudante na construção
desse processo de conhecimento.
De acordo com Carvalho (1994) o conhecimento deve ser construído, que a linguagem matemática deve ser adquirida pelo estudante, levando-o a incorporar os significados
que as atividades de manipulação de material
didático ou de vivência diária assumem, então, quanto antes iniciarmos essa construção,
mais tempo teremos para enriquecer os temas abordados, tornando-os mais abrangentes e complexos, possibilitando, talvez, que
o processo de aquisição do conhecimento
matemático não se interrompa tão prematuramente como em geral acontece.
Bicudo (1999) relata também que o
ponto central em trabalhar o ensino-aprendizagem apoiado na resolução de problemas
é ajudar esses estudantes a compreender os
conceitos matemáticos e os processos que
os envolvem. Podendo dizer que muitas das
dificuldades identificadas são acarretadas
pela falta de integração da própria Matemática ao universo real dos educandos.
É possível entender também que a falta
de interesse, atenção, disposição e dificuldades apresentadas pelos estudantes podem
ser ocasionados por diferentes fatores como
a falta de estímulo, seja da família ou por parte da própria aula ou do professor, e às vezes,
intervenções inadequadas.

Por isso, uma pedagogia e uma prática diferenciadas pode fazer com que os estudantes, mesmo com as dificuldades apresentadas, desenvolvam segurança, interesse
e tendo o material de apoio adequado para
a realização dos exercícios podem apresentar melhoras. No caso da utilização de jogos
matemáticos, esta ferramenta pode ser uma
forma de aprendizagem significativa, pois
possibilita a apropriação dos conteúdos de
uma forma descontraída.
Outra forma de contribuir para a diminuição das dificuldades apresentadas pelos
estudantes é enfatizar que a matemática é
uma linguagem expressa por meio de símbolos. Portanto, é necessário resolver as dificuldades enfrentadas pelos estudantes que não
conseguem compreender instruções e enunciados matemáticos e operações aritméticas,
pois eles devem superar as dificuldades de
leitura e escrita antes de poderem resolver os
problemas que lhes são apresentados. Nesse
caso, utilizar ferramentas tecnológicas podem
auxiliar a desenvolver o estudante de acordo
com o conteúdo a fim de melhorar o nível de
conhecimento desses estudantes, reduzindo
assim a dificuldade de aprendizagem da matemática (ABREU, 2013).
Assim:
Essa prática pedagógica é uma forma de
conceber educação que envolve o aluno,
o professor, as tecnologias disponíveis,
a escola e seu entorno e todas as interações que se estabelecem nesse ambiente, denominada ambiente de aprendizagem. Tudo isso implica um processo
de investigação, representação, reflexão,
descoberta e construção do conhecimento, no qual as mídias a utilizar são selecionadas segundo os objetivos da atividade.
No entanto, caso o professor não conheça as características, potencialidades e
limitações das 12 tecnologias e mídias,
ele poderá desperdiçar a oportunidade de
favorecer um desenvolvimento mais poderoso do aluno. Isto porque para questionar
o aluno, desafiá-lo e instigá-lo a buscar
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construir e reconstruir conhecimento com
o uso articulado de tecnologias, o professor precisa saber quais mídias são tratadas por essas tecnologias e o que elas
oferecem em termos de suas principais
ferramentas, funções e estruturas (ALMEIDA, 2003, s/p.)

A calculadora também pode ser considerada um recurso tecnológico, sendo utilizado para verificar resultados e corrigir possíveis erros, servindo de instrumento inclusive
de auto avaliação, compreendendo ainda que
existe o momento certo para utilizá-la.
Estudos deixam claro que o uso da calculadora serve como um instrumento para
contribuir para a melhoria do ensino da Matemática contribuindo para sanar as dificuldades dos estudantes. A justificativa para esse
fato é que ela pode ser utilizada como um
instrumento motivador para realizar as tarefas
exploratórias e de investigação, que já constava nos documentos norteadores mais antigos
como o caso do PCN:
Para que a tecnologia, quando usada na
educação possa ser um instrumento de
transferência de poder para o aprendente, que permita que ele, de posses das
potentes ferramentas de aprendizagem
que a tecnologia coloca à sua disposição,
possa gradativamente se tornar autônomo
em sua aprendizagem, é necessário que,
junto com a introdução da tecnologia na
educação, sejam repensadas as práticas
educacionais da escola de modo a se rever, especialmente, a função dos conteúdos curriculares e o papel do professor
no desenvolvimento das competências e
habilidades que farão do 22 aprendente
alguém capaz de aprender sempre à medida que constrói seus projetos de vida no
plano pessoal e social (CHAVES, 1998,
s/p.).

Assim, o professor deve ter conhecimento sobre as concepções e dificuldades
de seus estudantes, trazendo uma abordagem eficiente para ensinar matemática envolvendo, não apenas metodologias inovadoras,

como é o caso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TIDC’S) e outras
ferramentas para a construção de argumentos
formais, mas deve se pautar, também na apropriação pelos próprios docentes, em relação
ao uso dessas ferramentas.

FACILITAÇÃO DO ENSINO DE
MATEMÁTICA PELO USO DE TIC'S
A revolução tecnológica resultou em muitas transformações na vida do ser humano. Além
das transformações que presenciamos, nos dias
atuais, temos acesso a inúmeras outras quando
estabelecemos contato, acessamos livros, assistimos filmes, realizamos videoconferências, entre
outras situações.
Essa revolução resultou em um novo sistema social, principalmente nos países ocidentais.
O Capitalismo Informacional, projetou de forma
mais direta a Revolução Tecnológica impondo ao
mundo um novo padrão de produção industrial,
o pós-industrial, abrangendo, sobretudo, os serviços, a comunicação e a informação.
Assim, a sociedade está passando por
transformações extremamente rápidas, que muitas vezes acontecem da noite para o dia. Essas
mudanças incluem as Tecnologias de Informação e Comunicação, que influenciaram também
as práticas educativas. A revolução da internet
trouxe inúmeros impactos mudando a sociedade
como um todo.
As tecnologias estão cada vez mais presentes na área educacional seja pelo uso de
equipamentos tecnológicos, pela aplicação de
projetos, envolvendo assim a educação e as novas tecnologias, como é o caso das aulas de
informática no currículo e nos conteúdos trabalhados.
Esse período pode ser chamado de Revolução informacional: “Segunda revolução industrial”, “revolução científica e técnica”, “revolução
informática” etc. – a zona de sombra é completa
quando se trata de definir a revolução tecnológica que começa: [...] nenhuma dessas designações é adequada [...]” (LOJKINE, 2002, p. 14).
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Atualmente, as Tecnologias de Informação e Comunicação se tornaram essenciais
em diversas áreas, e no ensino da Matemática
não poderia ser diferente. As inovações tecnológicas que foram introduzidas, contribuíram
para diferentes avanços nessa área, abrindo
a oportunidade para que as instituições de
ensino oferecessem aos estudantes a possibilidade de utilizá-las a favor do conhecimento
e da aprendizagem (OLIVEIRA e CAMPOS,
2013).
A partir da revolução tecnológica, novas formas de ensino surgiram a partir da
introdução das tecnologias, fazendo uma
aproximação dos estudantes com os objetos
de aprendizagem. Porém, para que isso realmente funcione na prática são necessárias
discussões e incentivos por parte não só da
Educação, mas também as Políticas Públicas
integrando as tecnologias ao longo do processo (SILVA JÚNIOR, 2012). Ou seja:
[...] ferramenta de trabalho com a qual o
professor pode utilizar diversos cenários
de ensino e aprendizagem, entre eles, tutores, simuladores, demonstrações, jogos
educativos, ferramentas de textos, desenhos e imagens, dependendo de seus
reais objetivos educacionais (PAPERT,
1994 apud ZULIAN e FREITAS, s/p).

Para que a aprendizagem ocorra, é preciso que não só as escolas, mas também
os estudantes se apropriem de técnicas para
colocar em prática metodologias educativas
que se adequem aos ambientes virtuais, e
isso pode ser feito no contexto da educação
matemática:
A principal dificuldade para transformar os
contextos de ensino com a incorporação
de tecnologias diversificadas de informação e comunicação parece se encontrar
no fato de que a tipologia de ensino dominante na escola é a centrada no professor
(SANCHO, 2006, p. 19).

As TDIC’s potencializam o processo
de ensino e aprendizagem, mas é necessário deixar claro que de forma alguma elas
substituem a relação professor e estudante.
Isoladamente, elas funcionam apenas como
ferramentas, mas quando direcionadas por
um tutor ou mediador, elas contribuem efetivamente para o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, o estudante também
tem responsabilidade nesse processo. É de
responsabilidade dele decidir os horários e
dias de acesso, bem como ter responsabilidade em relação às atividades e disciplina.
Desta forma: “O professor da atualidade precisa desenvolver competências que o
ajudem a tornar a tecnologia uma ferramenta
útil e significativa em termos pedagógicos, ao
seu alcance” (SILVA JÚNIOR, 2012, p. 3).
Outro ponto importante é que o estudante precisa dominar as TDIC’s, durante
esse processo:
[...] de realizar buscas proveitosas, associando as novas descobertas com seus
conhecimentos prévios, construindo e reconstruindo o texto digital de forma coesa
e coerente, é possível, então, antever com
bastante otimismo o grande potencial de
aprendizagem proporcionado pelos recursos oriundos das novas tecnologias digitais (LOPES, 2012, p. 11).

Por isso, a necessidade de desenvolver
a autonomia, a comunicação e o desenvolvimento tecnológico, facilitando a inclusão dos
estudantes que até então se sentiam excluídos do processo educacional e do contexto
da matemática, devido às suas dificuldades.
Ainda, na educação, as TDIC’s trazem
uma perspectiva transformadora e determinante melhorando assim a qualidade do ensino, considerando que há ainda alguns problemas associados à implementação e ao uso
das tecnologias nas escolas:
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Para que o uso das TIC signifique uma
transformação educativa que se transforme em melhorar, muitas coisas terão que
mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios professores, que terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na
escola atual. Mas outras tantas escapam
de seu controle e se inscrevem na esfera
da direção da escola, da administração e
da própria sociedade (IMBERNÓN, 2010,
p.36).

Por isso, é preciso conhecer as tecnologias, funcionando como pré-requisito inicial
para se ter autonomia em relação às ferramentas:
Saber dar conta sozinho de situações
complexas, mas também colaborar, orientar-se nos deveres e necessidades múltiplas, distinguir o essencial do acessório,
não naufragar na profusão das informações, fazer as boas escolhas segundo
boas estratégias, gerir corretamente seu
tempo e sua agenda... (LINARD, 2000,
s/p.).

de Matemática e a problemática dos estudantes com dificuldades de aprendizagem.
Como aporte teórico deste artigo, baseamo-nos em Ventura (2007), Silva Júnior
(2012), Oliveira e Campos (2013), Assis
(2018), dentre outros autores que trazem a
problemática referente ao trabalho desenvolvido com o ensino da Matemática, as dificuldades enfrentadas pelos estudantes em relação
a matéria e também a introdução de novas
tecnologias a fim de facilitar o processo de
ensino e aprendizagem dentro da matemática.
Assim, foram analisados artigos, teses,
dissertações, trechos de livros, sites, incluindo observações realizadas no dia a dia do
ensino da Matemática voltadas para o tema
em questão, a fim de gerar reflexões e discussões a respeito do tema, contribuindo para
uma melhor compreensão do tema em questão.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa teve como objetivo
realizar levantamento bibliográfico documental a respeito do ensino da disciplina de Matemática e das dificuldades que os estudantes
costumam enfrentar com relação a aprendizagem da disciplina, trazendo questões que podem facilitar esse processo como é o caso da
aplicação de Jogos Matemáticos e também
o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC’s), pensando nas
possibilidades de intervenção que podem ser
utilizadas junto aos estudantes; bem como os
desafios da sala de aula. A discussão sobre o
tema foi realizada a partir de revisão bibliográfica a respeito do tema a partir de diferentes
autores.
Para a realização desta pesquisa foi escolhida a metodologia qualitativa, pois, esta
apresenta um tipo de pesquisa conclusivo,
uma vez que tem por objetivo quantificar um
determinado problema, neste caso, o ensino
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a pesquisa realizada, podemos dizer que a educação em Matemática
desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental traz ainda nos dias atuais a difícil compreensão da matéria para os estudantes. Pensando nas dificuldades estas podem ser acarretadas pela falta de integração da própria Matemática ao universo real desses estudantes.
É possível acreditar que a falta de interesse, atenção, disposição e dificuldades apresentadas por eles podem ter origens diversas como a falta de estímulo, o interesse, a falta de
atenção, intervenções inadequadas, entre outras questões.
Assim, pensar na prática docente buscando metodologias diferenciadas pode fazer
com que os estudantes em geral, e em especial aqueles que apresentam certa dificuldade,
possam desenvolver segurança, interesse e ter o material de apoio adequado para estudar,
pode facilitar o processo de aprendizagem e melhorar a qualidade do ensino.
Discutindo sobre a utilização de jogos matemáticos, esta ferramenta pode ser uma forma
de aprendizagem significativa, já que possibilita a apropriação dos conteúdos de uma forma
descontraída. Além disso, facilita o trabalho em sala de aula e contribui de forma apropriada
para o ensino da Matemática.
Ainda, os jogos podem vir a desenvolver outras competências, que não só a Matemática,
mas também, a habilidade para a solução de problemas, a aplicação das quatro operações
básicas; o desenvolvimento do pensamento crítico e emancipatório diante dos problemas;
a valorização da sua própria produção; o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em
grupo; e a criticidade das crianças ao longo do processo educacional. Por isso, mais do que
desenvolver conceitos matemáticos, os jogos em sala de aula, podem proporcionar o desenvolvimento de competências e habilidades que as crianças levarão para toda a vida.
Nessa perspectiva, a problemática do ensino de matemática recai em dois elementos
que estão entre eles ligados: a elaboração de situações de aprendizagem, voltada para as
possibilidades oferecidas pelo uso da informática, onde os estudantes precisam explicitar
propriedades e relações, enquanto interagem ao mesmo tempo com os dados gerados pelas
suas definições a partir de uma pesquisa na internet, por exemplo; e o outro se concentra no
docente.
A integração desse novo tipo de abordagem em sala de aula, que só se torna possível
mediante adaptação, cujo agente principal é o docente. Desta forma, as implicações do ensino de matemática em relação ao uso das tecnologias demonstram que estas contribuem
para a inclusão e o desenvolvimento dos estudantes, incluindo o pensamento matemático e
a alfabetização tecnológica, devido a necessidade de se dominar o uso das tecnologias e
ferramentas que hoje se encontram disponíveis, facilitando o processo de aprendizagem e ao
mesmo tempo diminuindo as dificuldades dos estudantes durante todo esse processo que
envolve o ensino de matemática.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: A alfabetização se caracteriza na aprendizagem da linguagem escrita e funcionamento
do sistema de escrita. Esta pode ser viabilizada com a inserção de jogos linguísticos, pois os
mesmos quando utilizados como um recurso pedagógico facilitam a construção do conhecimento.
Foi objetivo deste estudo trazer a importância das atividades jogos no processo de alfabetização.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Como resultado foi possível perceber o
quanto esse processo se torna prazeroso com a inserção do lúdico. Ao realizar o trabalho com
a consciência fonológica através de jogos, o professor alfabetizador cria caminhos para sanar
possíveis dificuldades dos alunos.

Palavras-chave: Alfabetização; Jogos; Consciência Fonológica; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

A

lfabetização e letramento são processos que se complementam, mas que são
diferentes. O letramento é o processo que a criança desenvolve a partir de vivências, experiências com a linguagem escrita, sua principal preocupação é o
uso social da escrita. Já a alfabetização é o processo de aprendizagem da linguagem escrita,
como funciona o sistema de escrita.
Faz-se necessário reflexões sobre esses dois processos, buscando melhores práticas
de alfabetização, uma vez que os problemas apresentados no processo ensino-aprendizagem
da alfabetização estão muitas vezes relacionados às práticas (métodos de ensino).
O professor alfabetizador por sua vez deve estimular nas crianças a aquisição da autonomia da própria aprendizagem. Mas muitos não possuem em sua concepção que podem
conseguir tal fato usando o lúdico na alfabetização e que essa mesma interferência pode abrir
caminhos para o progresso da personalidade integral e das funções psicológicas e morais
da criança.
Cada vez mais cedo as crianças têm sentido a necessidade de aprender a ler e escrever,
e isso tem a ver com estímulos. Um dos principais componentes dentro das atividades lúdicas
no processo de alfabetização é o jogo, que por sua vez é um instrumento pedagógico muito
significativo, principalmente os jogos de consciência fonológica.
O jogo tem o papel de colocar a imaginação em ação, a criança constrói o real através
da fantasia, a inserção desse recurso durante o processo de alfabetização precisa ser uma
atitude pedagógica, visando mudar o ambiente alfabetizador, pois o lúdico entra em ação. A
criança aprende a agir se apoderando de um conhecimento, agindo sobre ele, pois descobrir,
inventar, modificar é aprender.
Mas, sobretudo ainda podemos nos deparar com aprendizagens mecânicas, onde é
exercitado o ato de memorizar e isso é completamente o contrário de aprender. Com objetivo de compreender a importância do jogo no processo de alfabetização das crianças é que
segue este estudo.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
As práticas sociais de leitura e de escrita
tornaram-se fundamentais em diversas sociedades, independente das questões socioeconômicas e culturais apresentadas por elas.
O conceito de letramento está nas relações entre as práticas sociais de leitura e de
escrita e o de alfabetização na aprendizagem
do sistema de escrita. Magda Soares destaca:
Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário:
o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja:
ensinar a ler e escrever no contexto das
práticas sociais da leitura e da escrita,
de modo que o indivíduo se tornasse, ao
mesmo tempo, alfabetizado e letrado (SOARES, 1998a, p. 47).

Por ser um pilar fundamental durante a
vida, a alfabetização é um direito de todos.
Quem não possui um nível suficiente de alfabetização, não tem boas oportunidades e,
infelizmente, o analfabetismo exclui a pessoa
do acesso às informações básicas.
A grande maioria das escolas brasileiras,
formam alunos que não conseguem produzir,
ler ou interpretar textos pequenos.
Muitas pesquisas apontam um grande
índice de analfabetos funcionais no Brasil e é
por isso que é preciso um trabalho valorizado
e eficiente de alfabetização. O trabalho precisa
estar voltado para as diferenças de aprendizagens, pois cada criança tem suas potencialidades, seus gostos e objetivos.

simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas.
A extensão do conceito de alfabetização
para o de letramento se apresenta quando o
indivíduo passa do saber ler e escrever em
direção de ser capaz de fazer uso da leitura e
da escrita.
Assim, faz-se necessário que a escola
trabalhe com os dois processos simultaneamente para evitar o fracasso escolar, quando
o assunto se diz respeito à alfabetização e letramento.
As práticas sociais dos alunos são as
principais aliadas para a aprendizagem da leitura e da escrita, tornando o letramento principal aliado no caminho para sua alfabetização.
Um se faz parte do outro, um só tem sentido
com o outro.
O objetivo aqui caracteriza-se no processo de alfabetização, pois a inserção de jogos
linguísticos em tal processo faz com que o
professor alfabetizador possa criar novos caminhos de ensinamento e consequentemente faz
o aluno presente no processo ensino – aprendizagem.

O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA
LINGUAGEM ESCRITA
No início da década de 80, os estudos
sobre a aquisição da linguagem escrita obtiveram a compreensão de que a alfabetização
vai além de uma apropriação de um código.

Antigamente era declarado alfabetizado
aquele que demonstrava saber ler e escrever
o próprio nome, um bilhete simples, ou seja,
aquele que demonstrasse uma prática de leitura e de escrita.

Ferreiro e Teberosky (1999) enfatizaram
que a concepção que se deve partir de “ o que
se aprende” e não “como se ensina” é a psicogênese da língua escrita. A partir de então,
o processo de aquisição da escrita passou a
trilhar novos caminhos.

Com o progresso do letramento e a necessidade da alfabetização, a pessoa que se
apresentar neste nível nos tempos de hoje, se
encontra na condição de analfabeto funcional,
que é o indivíduo que sabe reconhecer letras
e números, mas não sabe compreender textos

As investigações científicas realizadas
por Ferreiro diagnosticaram que a criança é
capaz de refletir sobre a escrita e reconstruir
o código linguístico. Ela passa por diferentes
níveis durante o seu processo de aquisição da
escrita.
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A criança formula algumas normas ou
regras para superar o nível em que está. Considerando que essa superação não é linearmente sequencial e acumulativa.

NÍVEL PRÉ- SILÁBICO (FASE 1)
No nível pré-silábico (fase 1), a criança
faz a leitura através de gravuras, desenhos,
etc. Ainda não faz diferenciação entre gravura
e escrita.
Para representar qualquer objeto neste
nível, a criança utiliza garatujas e desenhos
que para ela significam a escrita.
A leitura de uma letra se torna uma palavra, se traduzindo em uma leitura global. Não
se faz relação dos elementos gráficos com os
sons da fala.
A criança que se apresenta nesta fase,
por muitas vezes mistura letras e números, ou
faz a representação dos mesmos por dois tipos de linhas: pauzinhos e bolinhas. Segundo
Ferreiro: “[...] Todos os nossos símbolos não-icônicos estão constituídos por combinações
de dois tipos de linhas: pauzinhos e bolinhas.
Mas alguns são chamados de letras e outros
de números” (FERREIRO, 1992, p. 10).

NÍVEL PRÉ - SILÁBICO (FASE 2)
No nível pré – silábico (fase 2), a criança
começa a ter em sua concepção que a escrita
tem relação com as imagens. A leitura global
começa a perder lugar, pois a criança já faz o
reconhecimento de algumas letras pelo nome.

NÍVEL SILÁBICO
Quando a criança está neste nível faz a
descoberta que os segmentos da escrita representam os sons da fala. E então segue com o
sentido de que cada letra vale por uma sílaba,
“[...] está caracterizado pela tentativa de dar
um valor sonoro a cada uma das letras que
compõem uma escrita. Nesta tentativa, a criança passa por um período da maior importância
evolutiva: cada letra vale por uma sílaba” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985, p. 192).

Ela constrói a ideia de que uma palavra
precisa ter a partir de três letras ou até mesmo
uma grande quantidade de letras iguais. Numa
evolução neste nível, a criança já começa a
utilizar consoantes e vogais, percebendo que
existem marcos silábicos e um valor convencional na junção delas.
A partir de agora, a criança ensaia combinações, o que a faz avançar no seu processo
de construção da escrita.

NÍVEL SILÁBICO – ALFABÉTICO
Este é um nível em que a criança escreve e quase ninguém consegue ler. Ela descobre que uma letra não serve para representar
uma sílaba, então consequentemente começa
a acrescentar mais letras às palavras,
A criança abandona a hipótese silábica
e descobre a necessidade de fazer uma
análise que vá “mais além” da sílaba pelo
conflito entre a hipótese silábica e a exigência de quantidade mínima de grafias
[...] e o conflito entre as formas gráficas
que o meio lhe propõe e a leitura dessas
formas em termos de hipótese silábicas
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1985).

A escrita do seu nome, de familiares, de
produtos, de objetos vai ajudá-la. É de suma
importância o contato com diversos tipos de
textos, com registros escritos, para que a criança avance em seu processo de aquisição da
linguagem escrita.

NÍVEL ALFABÉTICO
Neste nível, a criança começa a representar a escrita de maneira correta, cada fonema com um signo gráfico, ela busca encaixar
consoante – vogal.
A escrita alfabética constitui o final desta
evolução. Ao chegar a este nível, a criança já franqueou a “barreira do código”,
compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores
sonoros menores que a sílaba, e realizou
sistematicamente uma análise sonora dos
fonemas das palavras que vai crescer. Isto
não quer dizer que todas as dificuldades
31 - maio/2021 - Educar FCE

140

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

tenham sido superadas; a partir desse
momento a criança se defronta com as
dificuldades próprias da ortografia mas
não terá problemas de escrita, no sentido
restrito (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985,
p. 213).

Surgem conflitos com outras letras que
podem ser representadas pelo mesmo fonema: casa, exame. Assim como o fato de existir
mais de uma letra para um mesmo fonema:
sinto e cinto.
A criança será levada a descobertas de
que existem regras para a realização da linguagem escrita. Muitas convenções da escrita
vão sendo construídas durante o processo de
aprendizagem.
Em condição de alfabetizado a criança
precisa ler um texto e compreender o que está
escrito, tentar desvendar a ideia que o autor
quis transmitir.

A IMPORTÂNCIA DA CONSCIÊNCIA
FONOLÓGICA
Para enfatizar a pesquisa sobre o processo de aquisição da linguagem escrita, vale
ressaltar uma habilidade de suma importância
no processo de alfabetização: a consciência
fonológica. Ela juntamente com outras habilidades faz com que a criança evolua no processo
de aprendizagem.
Consciência fonológica é a capacidade
consciente de segmentar as palavras, obter
conhecimento dos sons da língua. Para realizar um trabalho que propicie ao aluno fazer
o uso da consciência fonológica, o professor
precisa ao invés de usar repetição de frases
como: Vivian viu a uva, pode-se por exemplo
perguntar quais palavras você conhece que
tem a letra V?
Quando a criança toma consciência dos
sons ela aprende mais rápido.
Esta consciência fonológica é dividida
em sub-habilidades:

CONSCIÊNCIA DE PALAVRAS
Representa a capacidade de organizar
as palavras e formar frases que têm sentido.

CONSCIÊNCIA SILÁBICA
É a capacidade de segmentar as palavras e transformá-las em sílabas.

RIMAS E ALITERAÇÕES
Capacidade de perceber que para rimar
as palavras, a escrita da sílaba final não precisa ser necessariamente igual. O que precisa
ser igual é o som. Assim acontece com as
palavras OSSO e PESCOÇO.
A aliteração consiste em repetição do
mesmo fonema, isso ocorre nos trava-línguas
que trazem a repetição de sílabas iguais e o
mesmo fonema no começo das palavras.

CONSCIÊNCIA FONÊMICA
Essa é a última capacidade que a criança
adquire. Consiste na capacidade de manipular
os menores sons da fala individualmente, tomar ciência que nas palavras existem fonemas,
que é a unidade sonora que compõe elas.
Assim sendo a consciência fonológica
precisa ser aguçada durante o processo de alfabetização. Ela tira a criança do processo mecânico, ou seja, a mesma percebe que pode
ir além do ato de somente decorar sílabas, ela
pode construir e desconstruir palavras, frases
e mais futuramente textos, se colocando na
condição de alfabetizado.

LÚDICO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR
A palavra lúdico está ligada em seu significado à brincadeira, jogos, algo que leva a diversão.
Rau (2011), afirma que:
A ludicidade se define pelas ações do brincar que são organizadas em três eixos: o
jogo, o brinquedo e a brincadeira. Ensinar
por meio da ludicidade é considerar que
a brincadeira faz parte da vida do ser humano, e que, por isso, traz referenciais da
própria vida do sujeito (RAU, 2011 p. 31).
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O lúdico quando inserido na aprendizagem escolar pode criar um caminho para que
as crianças tenham uma educação que parte
das necessidades e interesses delas. A sua
criatividade será o estímulo para o desenvolvimento de sua atividade. Rosa & Di Nisio (1999,
p. 18) nos dizem que:
Com as atividades lúdicas espera-se que
a criança desenvolva a coordenação motora, a atenção, o movimento ritmado, conhecimento quanto à posição do corpo,
direção a seguir e outros; participando do
desenvolvimento em seus aspectos biopsicológicos e sociais, desenvolva livremente a expressão corporal, que favorece
a criatividade; adquira hábitos de práticas
recreativas para serem empregadas adequadamente nas horas de lazer; adquira
hábitos de boa atividade corporal; seja
estimulada em suas funções orgânicas,
visando ao equilíbrio de saúde dinâmica
que renova o espírito de iniciativa tornando-se capaz de resolver eficazmente situações imprevistas (ROSA & DI NISIO,
1999, p. 18).

Os jogos na alfabetização devem ser
usados como um recurso pedagógico, uma
vez que o conhecimento é construído quando
o sujeito tem interação com o objeto de aprendizagem.
O contato com o jogo faz com que a
criança passe por situações de emoção, elaboração de estratégias, e principalmente conflitos cognitivos.
Ela também vivencia papéis com os jogos de faz-de-conta, onde pode vivenciar situações da vida adulta. Rau (2011) enfatiza que:
Quando você entra na ação do jogo,
elabora metas (seus objetivos), preparar
estratégias (sua ação cognitiva e motora
do jogo), escolhe caminhos (elabora hipóteses), brinca de “faz de conta” (vivência papéis), raciocina e enfrenta desafios
(tenta superar os obstáculos), vivencia
emoções e conflitos (alegria, ansiedade),
organiza o pensamento (supera os problemas, percebe erros e acertos), e sintetiza
(compreende resultados, vencendo ou
perdendo) (RAU, 2011 p. 34).

Assim, o jogo torna-se muito importante
durante o processo de aprendizagem, principalmente no processo de alfabetização.

JOGOS DE CONSCIÊNCIA
FONOLÓGICA COMO UM IMPORTANTE
INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO DO
PROFESSOR ALFABETIZADOR
O uso de atividades jogos, precisam ser
uma atitude pedagógica, a inserção das mesmas visa mudar o ambiente alfabetizador. E
para isso existem vários caminhos e momentos para que elas façam parte de intervenções
no processo ensino-aprendizagem.
O processo de alfabetização, é o processo de aprendizagem da linguagem escrita, do
funcionamento do sistema de escrita, que é
alfabético, e alfabético porque tem um alfabeto
que representa sons da fala.
Temos nomes de letras, cada letra além
de nome, representa um som que quase sempre não é o próprio nome da letra. Temos
combinações do sistema, consoantes vogais,
vogais consoantes, consoantes- consoantes
vogais, na alfabetização é isso que as crianças
precisam aprender.
Agora como isso é ensinado é que faz a
diferença. Nesse sentido os jogos podem ajudar muito. Principalmente jogos que trabalham
com a habilidade de consciência fonológica.
Pode-se por exemplo trabalhar com:
• Jogo da memória com som inicial, no
qual a criança vira uma figura e tenta achar seu som inicial e como progresso depois tenta encontrar o som
final e futuramente o nome da figura;
• Jogo de tirar uma letra das cartas de
letras e falar palavras que conhece
com determinada letra tirada pela
criança;
• Jogo de bingo com letras, sílabas,
palavras com determinadas sílabas
marcadas de outra cor, mais conhecido como bingo sonoro;
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• Jogo painel de frases bagunçadas,
onde a criança pode arrumar a frase
e verificar seu sentido correto;
• Jogo de montar palavras através de
sílabas soltas;
• Jogo de rimar palavras, no qual a
criança pode verificar qual palavra
rima com outra, primeiramente com
imagens e depois através da leitura
das palavras;
• Jogo da memória com rimas, no qual
a criança se guia pelos sons finais
das palavras;
• Jogo para achar imagens que rimam.
Exemplo: gato e rato; pudim e jardim;
leão e balão; bolo e rolo; etc.;
• Jogo sílabas que rimam, onde as
crianças terão que encontrar sílabas
que rimam no início ou no final das
palavras;
• Jogo para comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças
entre os sons das sílabas iniciais,
médias e finais;
• Jogo para identificar a letra inicial de
cada palavra e a quantidade de sílabas década uma;
• Jogo com letra inicial de cada palavra,
no qual a criança terá que encontrar
o final de cada uma para completar;
• Jogo consciência de sílaba, no qual
cada criança pega uma palavra no
saquinho e através da oralidade separa a palavra em sílabas;
• Jogo qual é a figura? Para identificar
sons iniciais e finais das figuras. A
professora fala o início ou o final e a
criança tenta descobrir a parte que
falta para completar cada palavra;

professor também pode usar da criatividade
e confeccionar alguns, pois terá um caminho
mais livre para alcançar determinados objetivos e propor algo com um olhar voltado para a
individualidade e especificidade de cada aluno.
Rau (2011, p. 35), afirma que, para a superação das dificuldades é preciso que você,
educador, tenha conhecimento sobre as classificações dos jogos que possibilitam identificar
quais tipos atendem aos objetivos elaborados
de acordo com as necessidades dos alunos e
do planejamento pedagógico.
Neste sentido pode-se separar esses jogos através das subcategorias que a consciência fonológica está dividida. Assim o professor
pode trabalhar coletivamente ou individualmente com cada aluno, tentando sanar algumas
dificuldades que o aluno tenha em uma dessas
subcategorias.

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 Soares (1998 - 2014);
Freitas (2007) e Rau (2011) 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.

Há uma infinidade de jogos que podem
ser trabalhos no processo de alfabetização
através do uso da consciência fonológica. O
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança é um ser pensante e depende de estímulos do ambiente para que seja um
ser ativo do seu processo ensino aprendizagem.
Por muitas vezes, o processo de alfabetização é encarado pelo professor por duas hipóteses: quando a criança não está conseguindo aprender. A primeira é colocar a culpa na
criança e a segunda é colocar a culpa em si mesmo.
Mais do que ficar procurando quem é o verdadeiro culpado ou não, o professor precisa
pautar-se das concepções de como se dá esse processo de alfabetização, partindo desde
a aquisição da linguagem escrita, pois ele precisa entender como o aluno aprende e assim
criar caminhos para que esse processo seja prazeroso para a criança e para ele.
Precisamos cada vez mais, ter professores engajados e confiantes de ser um alfabetizador. Trazer algo novo para as aulas, encanta as crianças, prende a atenção e assim elas
demonstram interesse pelo aprendizado.
A pesquisa aqui apresentada demonstrou como os jogos que trazem o lúdico para
dentro da sala de aula podem transformar tal processo. E os objetivos desses jogos quando
estão voltados para o trabalho com a consciência fonológica pode resultar na descoberta da
dificuldade apresentada pela criança.
Lembrando que o jogo pode ser usado com um recurso pedagógico, pois ele é dinâmico
e se modifica a partir da interação da criança.
Muitos professores, seja por falta de oportunidade ou outros motivos, nunca ouviram
falar em consciência fonológica, ou se ouviram deixaram de lado por não entender o que
realmente ela é.
E muitos que a descobrem se sentem como se tivessem tirado uma venda dos olhos,
pois criam uma segurança para fazer intervenções no processo de alfabetização.
Trabalhar a habilidade de consciência fonológica através dos jogos pode trazer à criança
um aprendizado prazeroso, divertido e acima de tudo significativo.
Não se deve esquecer que o processo de alfabetização e letramento depende de um
professor engajado, com um olhar atento para as especificidades. Quando o professor assume a responsabilidade acerca da mediação do conhecimento, pode construir caminhos para
que os alunos explorem suas capacidades e criem hipóteses para os novos aprendizados.
O brincar não é somente uma recreação, um passar de tempo ocioso, e sim uma verdadeira forma de aprendizagem diversificada e significativa. A criança explora, sente, toca,
pensa, repensa, tem frustrações, é desafiada e mesmo querendo desistir, ganha estímulos
para conseguir o objetivo de aprender o jogo, suas regras e vencer.
Ao tocar no ponto da frustração, esta tem uma grande importância no processo de
aprendizagem e crescimento. A criança que aprende a “perder”, saberá facilmente compartilhar, ajudar e incentivar os outros amigos e pessoas de sua convivência. O caminho, por
muitas vezes, será difícil para ela e para os adultos ao redor, que tentam sanar as frustrações
encobrindo o erro da criança. Ao invés disso, deve guiá-la ao enfrentamento da situação e ser
apoio para que ela não desista de vencer nas próximas chances que tiver.
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O uso dos jogos torna o processo de alfabetização mais lúdico e faz com que as crianças se interessem pelo "novo". O despertar do interesse é o primeiro passo para que elas possam seguir aprendendo e cada vez mais descobrir a grande importância de ser alfabetizado.
Os jogos precisam ser pesquisados e analisados antes de serem utilizados. O primeiro
passo do percussor, é verificar se o jogo traz desafios para que a criança possa se desenvolver, se descobrir como sujeito atuante em seu processo de alfabetização e socializar com o
outro de forma significativa.
O imaginário e o lúdico auxiliam no desenvolvimento de uma criança pensante, feliz,
crítica e autônoma. Dessa forma, pensando futuramente, estamos contribuindo para uma
sociedade mais justa, que pensa e analisa fatos, que contribui com as melhorias e se sente
pertencente para ajudar nas resoluções de problemas.
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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.

31 - maio/2021 - Educar FCE

150

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

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.

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?

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.

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.

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.

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)

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.

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.

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.

Um importante local para oferecer acesso
à literatura é a escola, pois este é o local que
se desenvolve o início das relações humanas por
meio das relações promovidas. 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.
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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 terrí-

veis 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.
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 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.
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.
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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).
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.
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).
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).
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.
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
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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.
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.
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.
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.
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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.
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,
passando 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.
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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.
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.
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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.
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 IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A
FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES
RESUMO: A educação ambiental trata-se de um instrumento favorável para a conscientização
sobre a necessidade de preservação dos recursos naturais, uma vez que o sujeito é levado
à construção coletiva de valores, conhecimentos e atitudes voltadas à conservação do meio
ambiente, promovendo a qualidade sustentável do uso dos recursos naturais. Ações educativas,
inseridas na vida humana desde a infância, com propostas de recuperação e melhorias sociais ao
ambiente podem potencializar a consciência para mudanças culturais favoráveis ao próprio homem.
Diante desta realidade, este trabalho objetivou identificar as possibilidades de implementação da
educação ambiental nas escolas. Este trabalho justifica-se pela necessidade de sensibilizar e
conscientizar os sujeitos, levando todos à preocupação com a natureza. Para tanto, utilizou-se
como metodologia a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, que permitiu a observação de
que as escolas são os espaços mais propícios aos ensinos sobre a necessidade de preservação
do meio, com a proposta de trabalhar uma educação ambiental de forma interdisciplinar, com os
alunos analisando criticamente a necessidade sustentável, evitando desperdícios e mantendo a
reciclagem como processo natural de vida humana.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Implementação; Currículo Escolar.
31 - maio/2021 - Educar FCE

161

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

INTRODUÇÃO

A

evolução urbana, industrial e civil transformou o cenário ambiental, alterando
o entendimento do homem sobre a natureza, considerando como um espaço
inferior à sociedade e submissa às ações humanas. As atitudes remeteram-se
ao consumo, descarte e retirada do meio ambiente os recursos julgados indispensáveis ao
homem, sem a preocupação em recolocar tudo o que foi utilizado.
Após a Revolução Industrial, a natureza passou a ser tratada como uma fonte inesgotável de materiais, cabendo ao homem o pensamento de que seria um espaço com infinitos
elementos, esgotando cada espaço ambiental com a destruição contínua do meio ambiente,
afetando as formas de vidas terrestres, inclusive atingindo à própria espécie humana. Atualmente, com os centros urbanos, a produção de lixo é crescente e a preocupação com a
sustentabilidade vem adquirindo voz vagarosamente, de modo que a destruição supera as
formas de reposição (LEFF, 2011).
A educação ambiental, então, torna-se o ponto de partida para que essa ação ocorra na sociedade, pois a partir de práticas educativas o indivíduo é levado à posição crítica
acerca dos problemas sociais, capacitado para resolver situações–problemas emergentes,
proporcionando projetos e programas a partir de uma formação que potencializa as atitudes,
competências e habilidades de cada sujeito (PARDO, 2013).
Diante desta realidade, este trabalho objetivou identificar as possibilidades de implementação da educação ambiental nas escolas. Dentre os objetivos específicos, destacam-se:
estudar as possíveis abordagens para a Educação Ambiental; compreender os conceitos e
a amplitude da implementação dos temas na educação ambiental; relacionar a educação
ambiental de maneira interdisciplinar na aprendizagem.
Este trabalho justifica-se pela necessidade de sensibilizar e conscientizar os sujeitos,
levando todos à preocupação com a natureza, preservando o meio e vivendo de maneira
mais saudável e sustentável, considerando a necessidade do trabalho coletivo e individual
que promova a qualidade de vida e reduza o consumo desenfreado de elementos ambientais.
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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IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
As ações adotadas para driblar os problemas ambientais urgentes serão bem-sucedidos apenas quando a sociedade raciocinar
de maneira sustentável, envolvendo atitudes
diárias que possam intervir na degradação
do meio ambiente de maneira direta, com tais
atitudes potencializadas a partir de uma educação ambiental, realizada nas escolas e na
troca de informação com os demais cidadãos
(DIAS, 2012).
Assim como qualquer outra medida política adotada para proteger, recuperar e melhorar o meio ambiente, as atividades ocorridas no meio educativo auxiliam positivamente
para que as ações promovam a consciência
nas pessoas de que existe uma necessidade
emergencial em preocupar-se com o meio
ambiente.
Os sistemas sociais mencionados norteiam para mudanças no meio ambiente com
a educação assumindo uma posição importante na construção dos fundamentos sociais de sustentabilidade, promovendo uma
função duplamente significativa para que tais
mudanças ocorram por meio da conscientização social: a mudança cultural encaminhando
para uma ética ecológica e a mudança social
que abre caminhos a uma vida saudável, que
consome apenas o necessário e repõe aquilo
que retira da natureza (CASCINO, 2009).
A Educação Ambiental deve propor que
as pessoas compreendam e critiquem os problemas do meio ambiente de um modo global, permitindo que ocorra o esclarecimento
de valores, o desenvolvimento de atitudes, a
adoção de posicionamentos conscientes e
a participação na preservação dos recursos
naturais como iniciativa (MELLOWS, 2015).
Portanto, para que o sujeito busque iniciar as lutas contra a devastação do meio
ambiente, sem esperar pelas políticas públi-

cas ou iniciativas sociais, interpretando sua
importância na interferência ambiental para
garantir a qualidade de vida, a erradicação da
pobreza e o consumo descontrolado.
A Educação Ambiental prepara as pessoas para preocupação com a vida saudável
do planeta, compreendendo e aprendendo,
constantemente, a apreciar, lidar e manter os
sistemas ambientais de uma maneira global.
Além disso, é uma forma de aprender sobre
aspectos específicos de um problema, levando em conta sua história, valores, percepções
e fatores de variadas ordens, considerando
os processos artificiais e naturais que podem
ocasionar ao fim desses problemas (SARTORI, 2012).
Quando o sujeito é inserido na prática
da educação ambiental, a aprendizagem remete ao gerenciamento de melhorias em relação às ligações de homem com natureza,
sendo integrado ao meio ambiente de maneira sustentável. A Educação Ambiental propõe
ao cidadão uma maneira de aprender como
empregar tecnologias e aumentar a produção industrial, sem atingir o meio ambiente,
devastando a natureza, mas encontrando
meios para amenizar os desastres ambientais
através de novas oportunidades (CASCINO,
2009).
Com relação às finalidades da Educação Ambiental, pode-se destacar a ajuda na
compreensão de que existe uma relação entre
a economia e a política de uma sociedade
com as questões ecológicas que afetam o
planeta. Além disso, proporciona às pessoas a chance de potencializar conhecimentos
sobre o sentido dos valores, atitudes e interesses que levem à proteção e melhoria do
meio ambiente.
Loureiro (2009) afirma que a Educação
Ambiental induz o sujeito à novas formas de
agir como sujeito transformador da realidade,
dentro dos grupos e individualmente, sempre
intencionando a qualidade através de um con31 - maio/2021 - Educar FCE
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sumo mais racional, priorizando a qualidade
de vida atual e das gerações futuras.
Dentre todos os princípios da Educação Ambiental, estão aqueles caracterizados
como gerais, como a sensibilização, que é o
alerta humano acerca das necessidades da
natureza, conduzindo os passos do sujeito
ao alcance de pensamentos elaborados sistematicamente, para garantir a preservação
ambiental (CASCINO, 2009).
A compreensão da importância dos mecanismos naturais, bem como a responsabilidade de dar os passos iniciais para transformar o meio ambiente, não esperando que
o outro encontre maneiras de amenizar os
problemas que surgirem, caracteriza os princípios gerais da Educação Ambiental.
Sartori (2012) menciona como princípios gerais, a competência para avaliar e agir
no sistema ambiental de maneira efetiva, assim como a prática cidadã, que considera o
sujeito como transformador quando participa
da tomada de decisões acerca das ações
ambientais, propondo novas formas de agir
eticamente, promovendo a conciliação entre
o meio ambiente e os homens.
A Educação Ambiental ainda pode
ser caracteriza em seus princípios básicos,
como: considerar o meio ambiente em seus
aspectos naturais, tecnológicos, sociais, econômicos, políticos, históricos e estéticos;
elaborar processos de educação contínua,
desde a idade da infância, de modo que o
sujeito esteja familiarizado com as questões
da natureza; valorizar a interdisciplinaridade,
destacando o meio ambiente em momentos
ideais, de maneira equilibrada; insistência na
parceria e participação de todos nas ações
para resolver problemas ambientais; enxergar
a complexidade dos problemas ambientais e
desenvolver o senso crítico para promover soluções contra a devastação ambiental (TRISTÃO, 2014).

Além disso, a Educação Ambiental deve
ser inserida em todo o contexto educacional,
desde os mais variados espaços e formas
de aprendizagem, valorizando os conceitos
prévios do sujeito acerca do meio ambiente, assim como promovendo discussões que
conduzam a novas atividades práticas e experiências para garantir a qualidade e a sustentabilidade na vida humana (LEFF, 2011).
A Educação Ambiental apresenta suas
características particulares, como: o dinamismo que integra os sujeitos da comunidade em
função de uma preocupação comum com o
meio ambiente; a transformação de conhecimentos e habilidades para mudar as atitudes
em relação à construção de relações sólidas
entre homens e meio ambiente; a participação de todos os agentes cidadãos preocupados com o futuro do planeta; a abrangência
das atividades, relativas ao ensino formal que
envolve as famílias na escola, com a intenção
de garantir a consciência crítica sobre o meio
ambiente (MELLOWS, 2015).
Barbieri (2014) destaca como característica principal da Educação Ambiental a
possibilidade de contextualizar o ensino sobre a natureza, de modo que seja algo real
para o sujeito aprendiz, além de possibilitar as
relações entre as disciplinas dentro da escola, considerando uma aprendizagem formal.
Quanto à informalidade do processo, o autor menciona a caraterística da permanência,
pois o sujeito consciente promove a extensão
das práticas e atividades que proporcionem a
mudanças nas atitudes sociais das pessoas,
de uma maneira geral e integradora.
Dias (2012) defende que a Educação
Ambiental é um processo amplamente essencial para a aprendizagem das pessoas em entender como funciona e qual a dependência
humana do meio ambiente, assim como afeta
a humanidade quando não existe a promoção
da sustentabilidade. As práticas educativas
permitirão reflexões e relações entre homem
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e natureza, quando presentes na vida do sujeito desde criança por meio da Educação
Ambiental.
Sendo assim, a inserção da Educação
Ambiental nos currículos educacionais permite que o sujeito realize ações que levem à
proteção, recuperação e melhoria ambiental,
de modo a encontrar habilidades e competências para que as mudanças culturais e sociais
ocorram na vida humana através do planejamento estratégico, de modo a promover um
desenvolvimento sustentável.

O PAPEL DA ESCOLA NA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
As escolas representam o espaço onde
a prática educativa pode ser, mais facilmente, inserida na vida dos sujeitos, privilegiada
quanto ao tempo útil para implementar atividades que levem à reflexão dos alunos, sendo
necessário.
Uma sala de aula ou um espaço próprio
para que ocorra a participação ativa dos alunos, com ações orientadas por professores
e processos que promovam a autoconfiança
no aluno, assim como a escolha por atitudes
positivas e comprometidas como a proteção
ambiental, propostas de modo multidisciplinar
e interdisciplinar (ANDRADE, 2010).
Sendo assim, a escola é o espaço para
iniciar as reflexões sobre a proposta de implementar a Educação Ambiental, contemplando
ações que levem a superação e busca por
alternativas para amenizar as catástrofes ambientais, conquistando soluções que beneficiem o ambiente, preservando os recursos
naturais e proporcionando uma melhor qualidade de vida para a sociedade.
Em um âmbito mundial, as pessoas precisam entender que a existência das diferentes vidas no planeta depende da preservação
do meio ambiente, para que ocorra a reprodução dos seres vivos, logo, a escola pode
conscientizar ao sujeito sobre essa necessi-

dade desde os momentos iniciais de estudo
das crianças (CASCINO, 2009).
A escola precisa encontrar maneiras
efetivas que conduzam os alunos à compreensão dos fenômenos naturais, assim como
da ação humana e as consequências ao meio
ambiente e à própria humanidade. As particularidades do aluno devem ser levadas em
consideração de modo que suas potencialidades sejam desenvolvidas de acordo com as
limitações, norteando os sujeitos para a adoção de atitudes e comportamentos positivos,
que construam e transformem a realidade da
sociedade, contribuindo com a sustentabilidade (LEFF, 2011). Segundo Andrade:
A escola dentro da Educação Ambiental
deve sensibilizar o aluno a buscar valores
que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta, auxiliando-o
a analisar criticamente os princípios que
têm levado à destruição inconsequente
dos recursos naturais e de várias espécies [...]. Além disso, a manutenção da
biodiversidade é fundamental para a nossa sobrevivência. E, principalmente, que
é necessário planejar o uso e ocupação
do solo nas áreas urbanas e rurais, considerando que é necessário ter condições
dignas de moradia, trabalho, transporte e
lazer, áreas destinadas à produção de alimentos e proteção dos recursos naturais
(ANDRADE, 2010. p 88).

Portanto, a sensibilização da comunidade escolar pode proteger iniciativas que transcendam o meio ambiente, atingindo desde o
local exato onde a escola foi construída, até
os bairros vizinhos e as comunidades mais
afastadas, habitadas pelos alunos, professores e funcionários da escola. Este relacionamento entre a escola e os espaços ao redor
proporcionam a conservação ambiental, principalmente do ambiente escolar.
Dias (2012) destaca que as propostas
em relação à implementação da Educação
Ambiental nas escolas estão baseadas nos
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objetivos de sensibilizar e conscientizar os sujeitos, buscando mudanças no comportamento que formem cidadãos participativos, além
de sensibilizar o professor para a promoção
da Educação Ambiental em suas disciplinas
específicas, estabelecendo condições para
que o ensino formal seja contínuo e permanente, ocorrendo através da interdisciplinaridade.
Quando a Educação Ambiental é trabalhada de forma sistemática e transversal,
o ensino, em todos os níveis, vai aumentar a
presença da dimensão ambiental, interdisciplinarmente nos currículos das escolas e nas
atividades em sala de aula. O espaço escolar
é o lugar social que sensibiliza o aluno para
ações ambientais, dentro e fora dos muros da
escola, capacitando o aluno para dar continuidade no processo de socialização (BARBIERI, 2014).
Aos temas geradores, cabem à responsabilidade de relacionar a metodologia teórica e prática das ações de estudo sobre o
meio ambientes, transcorridos por meio de
palestras, aulas expositivas e saídas a campo,
oferecendo oportunidade para os professores
atuarem amplamente na inserção da comunidade escolar na coleta de dados que possam
enfatizar a história e levantar os problemas
ambientais, permitindo uma elaboração precisa de projetos de intervenção às destruições
do meio ambiente (OLIVEIRA, 2015).
A integração e contextualização dos
conteúdos sobre meio ambiente às demais
disciplinas do currículo auxiliam a percepção
do aluno sobre os fatos que fazem parte de
sua realidade, assim como norteiam para
uma visão integral acerca do mundo. Sendo
assim, a Educação Ambiental conduz o ensino às propostas pedagógicas centradas na
conscientização, mudança comportamental,
desenvolvimento de habilidades e participação ativa da sociedade.

O PROFESSOR E O CURRÍCULO NA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A prática didática e pedagógica do
professor é o que o mantém como formador
de conhecimentos, sendo uma referência de
postura, podendo influenciar os alunos de
maneira positiva ou negativa. O propósito de
transmitir informação, de modo que o aluno
absorva e reproduza aquilo que ouviu está
obsoleto, cabendo aos professores, atualmente, o papel de contribuir com a formação do
sujeito pensante, crítico, participativo e transformador de sua realidade (TRISTÃO, 2014).
“A falta de espaço, moradia, pobreza,
desemprego, oportunismo, conflito de interesses e precariedade da educação pública são
fatores que inevitavelmente estão interligados
e interferem diretamente no trabalho docente”
(LEFF, 2011, p.99). Em muitos momentos é
preciso ultrapassar os limites que a escola
impõe e propor novos conhecimentos, pois a
temática ambiental não acaba em si mesma,
sendo necessária a interação com todas as
disciplinas do currículo.
O retorno financeiro não é um aspecto
convidativo àqueles que optam pela profissão
de professor, mas a importância de ensinar
valores aos alunos leva o sujeito a escolher
essa atuação, considerando sua influência
nas abordagens sociais mais amplas, como
a Educação Ambiental na condução de sua
atividade profissional (CASCINO, 2009).
O cuidado maior está em discursar
acerca da necessidade de uma abordagem
ambiental nas aulas, propor ideias, mas não
praticar em sua disciplina, acreditando que
seja algo mais importante do que as discussões sobre a preservação do meio ambiente
(LOUREIRO, 2009).
A integração harmônica entre a disciplina do professor e a Educação Ambiental
deve ocorrer efetivamente, de modo que não
traspasse ao aluno sem entusiasmo por par31 - maio/2021 - Educar FCE
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te do docente, soando de maneira falsa ou
vazia. As linguagens vagas e generalizadas
estimulam o desinteresse dos alunos e a falta
de potencialidade nas ações que podem levar
à prática da Educação Ambiental (TRISTÃO,
2014).
O professor que deseja participar da
formação de alunos críticos e participativos
na transformação social devem proporcionar
incentivos que levem o aluno à percepção da
necessidade de intervenção nas causas que
destroem o planeta, cabendo ao docente o
papel de agente facilitador do processo de
ensino-aprendizagem, assumindo uma postura de motivador pela busca de conhecimento
significativo, como na Educação Ambiental
cuja proposta é inserir o aluno como agente
ativo nas mudanças para proteger a natureza, induzindo a decisões conscientes sobre
o consumo desenfreado dos homens (LOUREIRO, 2009).
Na atualidade, o professor tem um papel fundamental no trabalho com os valores
humanos, no desenvolvimento das habilidades e competências de cada aluno, na formação de sujeitos críticos e participativos, que
enfrentam a realidade e correspondem às expectativas da sociedade quanto às mudanças
necessárias (BARBIERI, 2014).
Além disso, o docente deve estar apto
para encontrar alternativas que evitem a evasão dos alunos, levando ao fracasso escolar,
oferecendo condições para uma aprendizagem significativa que transforme o aluno em
sujeito questionador, investigativo e comprometido, incapaz de se conformar com as imposições sociais e busca reformas em sua
vida, atingindo a comunidade como um todo
(DIAS, 2012).
O professor precisa driblar as dificuldades do sistema educacional e encontrar ferramentas que proporcionem um ensino sólido,
com revisões sobre sua prática e metodologia
docente de modo a integrar à sua disciplina

um conteúdo voltado à realidade do aluno,
em um contexto significativo, como a Educação Ambiental (OLIVEIRA, 2015).
Sendo assim, a educação, de uma
maneira geral, deve ser discutida como a
possibilidade de diversificar os conceitos e
abranger os conteúdos, promovendo a participação dos alunos nas aulas, cada vez mais
interessados e comprometidos com a aprendizagem, de modo a desenvolver estratégias
para solucionar problemas locais, estendendo
às necessidades da comunidade e da sociedade, posteriormente.
A formação inicial do docente encaminha-o para dar relevância a três aspectos
educacionais: o currículo, a escola e o aluno. Mas a prática, em muitas situações, está
bem longe das teorias estudadas em cursos
superiores, pois o professor que já atua na
rede de ensino enquanto estuda, tem grande dificuldade em libertar-se dos vícios de
modo a construir novas práticas pedagógicas
(MELLOWS, 2015).
Esta situação é muito comum na Educação Ambiental, pois os professores relacionam tais temas apenas às disciplinas
de geografia e ciências, sendo um enorme
desafio introduzir nas demais disciplinas do
currículo como um processo pedagógico de
tema transversal. A amplitude da Educação
Ambiental abrange uma aprendizagem contextualizada em conteúdos variados, não podendo restringir-se a uma única disciplina na
escola, cabendo aos professores um trabalho
coletivo que busque a introdução dos temas,
respeitando o momento de cada conceito
(PARDO, 2013).
Nesse contexto, o currículo educacional
é a ferramenta que viabiliza a interdisciplinaridade, orientando o projeto pedagógico de
maneira concreta, mencionando a Educação
Ambiental em cada conteúdo disciplinar. O
currículo pode ser definido de acordo com
a necessidade escolar, cabendo à utilização
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dos Parâmetros Curriculares Nacionais tal
orientação, conforme a região do país e as
realidades existentes assim como as contextualizações variam conforme a abordagem
escolhida pela escola (SARTORI, 2012).
Apesar de mencionada a importância
da Educação Ambiental nos currículos brasileiros para educação, a escola deve atentar-se para não abordar os temas apenas em datas comemorativas, tratando superficialmente
as questões ambientais, de forma irrelevante
(PARDO, 2013).
O conteúdo do currículo escolar precisa
ser significativo para o aluno, que entenda a
necessidade de proteger o planeta das ações
humanas impensadas. A realidade deve ser
experimentada pelo aluno, de modo que a
comunicação seja o alvo do processo de ensino-aprendizagem para que ocorra a troca
de informações entre alunos e professores,
buscando práticas, métodos e estratégias que
cuidem do meio ambiente e caracterizem a
sustentabilidade (DIAS, 2012).
A mudança na prática docente envolve
riscos que exigem do professor um conhecimento acerca dos conteúdos e objetivos
educacionais, bem como o rompimento com
hábitos antigos que impeçam a contextualização do currículo, encontrando recursos para
articular sua disciplina à Educação Ambiental
e às realidades do aluno, levando em consideração os valores, a cultura e o contexto
em que cada sujeito está inserido e conhece
(LOUREIRO, 2009).
Para a escola, cabe a necessidade da
formulação de um projeto político pedagógico comprometido com a formação de um
cidadão ético, responsável e consciente das
necessidades do planeta, antes de suprir as
próprias necessidades (DIAS, 2012).
Para tanto, os professores também
precisam estar empenhados na profissão,
demonstrando interesse em participar da

atualização das metodologias adotadas, de
modo a compartilhar saberes e buscar soluções contínuas para problemas ambientais,
sociais, históricos, culturais, políticos, econômicos, ou seja, que saiba lidar com diferentes
situações em contextos variados.
A escola propõe o currículo como orientação para o trabalho dos professores, mas
cabe ao docente intervir com a prática didática em suas atividades propostas aos alunos,
de modo que a conscientização ambiental esteja presente em discussões objetivas acerca da importância de preservar e proteger o
meio ambiente, diminuindo o consumo descontrolado da sociedade.

A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NAS ESCOLAS
A implementação da Educação Ambiental nas escolas é um caminho cansativo, devido às dificuldades em realizar atividades que
leve o aluno à sensibilização paralelamente
à formação e aprendizagem significativa. Os
projetos e as atividades, para serem implementados, dependem de uma manutenção
contínua daqueles que já estão predispostos
à Educação Ambiental, mas à aceitação daqueles que ainda resistem a esta inserção
educacional (CASCINO, 2009).
Andrade (2010) menciona fatores estruturais como dificuldade para integrar a proposta ambiental às escolas, como o tamanho
do ambiente, o número de alunos e professores, vontade da gestão em implementar o
programa, colocando obstáculos para que
projetos cidadãos para a prática ambiental
sejam inseridos na vida dos alunos desde
muito cedo.
Como a Educação Ambiental não provém de atitudes pontuais apenas, dependendo da participação coletiva da comunidade, as
dificuldades enfrentadas para sua implementação são determinantes para tratar o assunto em momentos esporádicos, apenas para
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cumprir com a proposta curricular e abordar
superficialmente questões essenciais para
a sobrevivência humana. Já na Conferência
Intergovernamental, em 1977, as preocupações voltam às pesquisas ambientais para os
obstáculos que se opõem às mudanças nos
valores e cultura humanas (DIAS, 2012).
Andrade caracteriza três dificuldades
como as principais a serem vencidas para
que ocorra a implementação da Educação
Ambiental nas escolas:
1. A busca de alternativas metodológicas
que façam convergir o enfoque disciplinar
para indisciplinar;
2. A barreira rígida da estrutura curricular
em termos de grade horária conteúdos
mínimos, avaliação, entre outros;
3. A sensibilização do corpo docente para
a mudança de uma prática estabelecida,
frente às dificuldades de novos desafios
e reformulações que exigem trabalho e
criatividade (ANDRADE, 2010, p.96).

Sendo assim, a escola deve objetivar
um processo de implementação que não seja
hierárquico, agressivo, competitivo ou exclusivista. A valorização é pela criação de projetos
fundamentados na cooperação, participação
e criação de autonomia para os envolvidos
no processo.
A imposição de atividades realizada por
grupos isolados reduz a participação apenas
da comunidade escolar, sem a devida coletividade necessária, com a proposta reduzida
à conscientização de separar o lixo reciclável,
com a orientação de um professor para coordenar, mas incapacitando a produção de
mudanças na mentalidade dos alunos na medida necessária, de modo a favorecer atitudes
como a redução do consumo, a reutilização
e reciclagem de resíduos sólidos, que estão
além do ambiente escolar (TRISTÃO, 2014).
Para garantir a implementação efetiva
da Educação Ambiental, as escolas devem
buscar alternativas para a promoção de re-

flexões contínuas, de modo a nortear para a
mudança na mentalidade humana, por meio
da prática didática e pedagógica para proporcionar atividades que ilustram o cenário
ambiental, mas enfatizando a importância
da participação geral da comunidade para
construir uma nova realidade com o consumo
equilibrado e a harmonia no meio ambiente,
renovando o envolvimento entre todos os seres vivos, ressaltando a necessidade de devolver à natureza àquilo que dela foi retirado
(SARTORI, 2012).
Para Oliveira (2015), o autor destaca
alguns passos fundamentais para alternativas que permitam a inserção da Educação
Ambiental nas escolas, por meio de planejamentos escolares e participação de toda a
comunidade escolar, introduzindo os temas
de maneira interdisciplinar:
Dentre esses passos estão: a formulação de um projeto político pedagógico que
reflita as reais necessidades da escola e do
espaço que estiver inserida, considerando os
aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais; um levantamento sobre as situações-problemas reincidentes acerca da realidade
do espaço escolar, que levem à escolha, reflexão e análise dos temas mais importantes
para aquela comunidade; a estrutura interdisciplinar dos conteúdos, temas e problemas
que serão trabalhados; a realização de encontros e debates entre professores de modo
a compartilhar quais as abordagens das disciplinas e como serão apresentadas às crianças nos conteúdos curriculares (LEFF, 2011).
Neste contexto, alguns temas são de
fundamental necessidade ser abordados nas
escolas e na comunidade, de modo a conscientizar para a construção da cidadania, sendo importante a participação de diferentes órgãos que garantam a aplicação dos direitos
e deveres dos sujeitos, tais como o corpo de
bombeiros, a vigilância sanitária e a polícia
militar, levando projetos que conduzam à qua31 - maio/2021 - Educar FCE
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lidade de vida humana, retratando questões
como: a redução, reciclagem e reutilização
do lixo; o destino dos lixos hospitalares; o
consumo, desperdício e poluição da água;
a devastação das florestas; danos das queimadas ao meio ambiente; riscos ambientais
do uso de agrotóxicos; a caça ilegal; respeito
aos animais; as drogas; as doenças sexualmente transmissíveis; a segurança no trânsito;
o respeito ao próximo; higiene e prevenção
de doenças; direitos e deveres do cidadão;
importância do voto consciente; promover a
dimensão dos 5R - reduzir, reutilizar, reciclar,
reeducar e replanejar (OLIVEIRA, 2015).
A implementação de um projeto para a
prática da Educação Ambiental propõe uma
facilitação aos alunos quanto à compreensão
dos problemas existentes na natureza, bem
como relacionar as ações humanas à responsabilidade com o meio ambiente, levando ao
aluno a desenvolver o senso crítico e cidadão
(DIAS, 2012).
A potencialização das competências e
habilidades do discente depende das atividades sugeridas pelos professores que, atuando
criativamente nas aulas, podem proporcionar
uma aprendizagem significativa sobre o meio
ambiente, integrando à sua disciplina (SARTORI, 2012).
Os conteúdos relacionados ao meio
ambiente podem tornar a aula mais interessante ao aluno, uma vez que a aprendizagem
ocorre por meio de sua realidade, levando
à conscientização e sensibilização sobre as
questões que envolvem a importância de preservar o meio ambiente, criando gerações futuras preocupadas com a qualidade humana,
reduzindo o consumo desenfreado, devolvendo ao meio o que dele for retirado como recursos naturais (LOUREIRO, 2009).

tal, capacitando os sujeitos para a orientação
das pessoas sobre os cenários ambientais,
refazendo os ideais, a cultura e reconstruindo os valores humanos acerca da natureza
(PARDO, 2013).
As estratégias educativas que contribuem para o fortalecimento, descentralização
e ações efetivas de atividades e projetos ambientais estimulam o trabalho coletivo, integrando as pessoas, promovendo a troca de
experiências e iniciativas para a mudança nas
atitudes humanas.
As atividades escolares garantem a
adequação da postura humana com relação
às necessidades ambientais, já conhecidas
no Brasil em programas que elevam a qualidade de vida das pessoas através da redução
de resíduos jogados nos aterros e rios (PARDO, 2013).
Sendo assim, é possível perceber, mesmo que brevemente, a preocupação com o
meio ambiente das sociedades brasileiras,
capazes de conscientizar a população sobre
a necessidade da preservação ambiental,
bem como de elaborar programas para a Educação Ambiental ser implementada nas escolas, levando ao conhecimento de atitudes
transformadoras para garantir a qualidade de
vida e minimizar as causas que destroem o
meio ambiente, promovendo a redução do
consumo de recursos naturais e devolvendo
ao ambiente aquilo que é retirado dele.

A autonomia permite que os envolvidos
no processo desenvolvam a competência cidadã e a capacidade política em perceber e
descobrir a importância da Educação Ambien31 - maio/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tanto a educação quanto às questões ambientais envolvem um contexto político que
depende de interesses e concepções humanas sobre as diferenças do mundo. Quando ambas são relacionadas, as direções acerca do meio ambiente ganham mais preocupações,
sensibilização e conscientização da sociedade, de modo a buscar melhorias na qualidade de
vida e a diminuição do consumo descontrolado.
A dimensão teórica educacional deve existir no contexto da Educação Ambiental, estando subordinada às políticas e critérios pedagógicos necessários à elaboração e implementação dos temas no currículo e nas escolas, de uma maneira significativa, sem que ocorra
superficialmente ou sem a devida ênfase.
A Educação Ambiental vista apenas de maneira teórica diminui a complexidade de questões reais, integrada aos conteúdos disciplinares e aos conflitos políticos relativos ao meio
ambiente, permitindo uma compreensão acerca dos processos educativos, comprometidos
com a autonomia para que o aluno adquira atitudes críticas, participativas e responsáveis,
estendidas às práticas cidadãs.
A Educação precisa estar à frente das discussões ambientais que acontecem em todo
o mundo, entendendo e conhecendo as causas que levam aos problemas ambientais, assim
como induzindo os envolvidos ao encontro de soluções para tais agressões ao meio ambiente.
Sendo a educação a ferramenta que garante a continuidade e extensão dos conhecimentos humanos sobre a evolução das espécies e do planeta, cabe aos profissionais da educação
a responsabilidade por formar, orientar e conduzir o desenvolvimento da aprendizagem dos
alunos, mediando a aquisição dos conhecimentos ao longo da existência humana, construindo
caminhos que levem o sujeito à busca da qualidade de vida pessoal, social e mundial.
Os professores, como peça fundamental no processo de ensino-aprendizagem precisam
atualizações constantes que permitam a sintonia com as necessidades educacionais, relacionando à educação e às questões sobre meio ambiente, pois os conhecimentos básicos
que os alunos levam às escolas podem desencadear discussões acerca das preocupações
ambientais, além de abordar a importância da coletividade para reduzir as causas negativas
relacionadas ao meio ambiente, potencializando as competências, sensibilidade, responsabilidade dos alunos com a natureza e as questões que envolvem a sociedade.
Aulas teóricas e práticas compõem a Educação Ambiental, desde que haja urgência nas
abordagens em toda a rede de ensino, proporcionando discussões para agregar opiniões e
somar soluções que levem à população ao consumo do que é realmente necessário, devolvendo à natureza o que dela foi retirado. Não basta narrar a importância dos temas ambientais
se os alunos desconhecem os impactos negativos, cabendo ao professor e à escola mediar
esse processo de conscientização humana, envolvendo a comunidade escolar e estendendo
os debates à sociedade de maneira generalizada, além de almejar mudanças mundiais na
postura sobre consumo dos recursos naturais.
A Educação Ambiental é o passo inicial para que os valores, a cultura e
as atitudes humanas sejam melhoradas em função da busca pela qualidade de
vida, redução do consumo desenfreado dos recursos naturais, introduzindo na
sociedade o pensamento consciente sobre a necessidade de reciclar e reutilizar
tudo o que for possível, preservando o meio ambiente.
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AS ARTES E A EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente trabalho pretende refletir sobre a importância da presença da disciplina de
Arte no currículo escolar, baseado em pesquisas bibliográficas, abordando trabalhos científicos,
leis e orientações que regem a Educação Brasileira, citando alguns fatos ocorridos que marcaram
a trajetória da Arte até que essa fosse incluída na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), e passasse a
ser disciplina obrigatória na Educação Básica, e as vantagens para desenvolvimento cognitivo,
motor social e afetivo dos educandos quando trabalhada essa disciplina em suas variadas formas
na sala de aula.

Palavras-chave: Arte; Educação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

N

a realização deste Artigo utilizando como proposta metodológica a pesquisa bibliográfica, através de Leis e Orientações que regem a Educação no Brasil também citações de autores que se debruçam em estudos sobre o tema, buscou-se
informações sobre a importância das aulas de Artes na Educação Básica, para um melhor
desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo e motor dos educandos e para as próximas etapas
de aprendizado na vida social, escolar, familiar e profissional desses discentes, explana sobre os benefícios deste aprendizado, no intuito de incentivar os professores a trabalharem e
incentivarem as diversas modalidades das Artes em suas aulas.
A presença das artes no currículo da Educação Básica permitiu-se que essa disciplina
passasse a ser encarada com a mesma importância de outras matérias, além de ser uma
importante metodologia para se trabalhar a interdisciplinaridade.
Na primeira parte deste Artigo, será apresentada uma visão geral do que é a Arte, além
de trazer sua importante trajetória ascensão histórica e social.
Seguindo com a segunda parte, que traz a como se deu a inclusão da Arte nas Leis
que conduzem e orientam a Educação brasileira, apresentando referências de autores que
corroboram com a opinião da importância dessa disciplina da formação integral dos alunos,
e que o aprendizado absorvido pelas atividades que envolvem as várias formas de artes contribui de forma positiva para o processo de ensino aprendizagem em todas as áreas da vida
dos discentes, aborda-se também a formação dos professores de Artes e o bom senso que
estes precisam ter para fomentar a criatividade, a curiosidade, a criticidade e a percepção
dos discentes:
A educação em Arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracteriza um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno
desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas, quanto
na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e
nas diferentes culturas (PCN, 2001, p.19).

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 (2000,
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”.
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A ARTE E A EDUCAÇÃO PARCERIA
POSITIVA NA FORMAÇÃO INTEGRAL
DO EDUCANDO
A arte é uma forma de expressar emoções, sua história e sua cultura através de
alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio, pode ser representada através
da música, escultura, pintura, cinema, dança,
teatro. Muitas pessoas afirmam não se interessar pela arte e seus movimentos, porque
o que elas não sabem é que a arte não se
restringe a pinturas ou esculturas. As diversificadas formas da arte são vistas em todo o
mundo, nas mais diferentes culturas.

entendia-se que a arte somente era criada a
partir do intelecto.
Essa relação entre a "arte erudita" e a
"arte popular" ainda resiste, e é assunto de
discussão entre estudiosos do assunto.
A história da arte é uma divisão da ciência que pesquisa os processos artísticos
dentro do contexto em que foram realizados.
Para facilitar as pesquisas e estudos, é dividida em períodos:
• Arte Pré-Histórica: período anterior
a 3000 a.C., por exemplo, a arte rupestre.

Após seu surgimento, há milênios, a
arte evoluiu com o tempo, e ocupou um importante espaço na sociedade, já que algumas representações da arte são indispensáveis para muitos indivíduos atualmente, como,
por exemplo, a música, que é capaz de mudar o humor de quem a ouve. Ela funciona
como uma distração para certos problemas,
um modo de expressar o que se sente nos
diversos grupos da sociedade.

• Arte Antiga: de 3000 a.C. até 1000
a.C., por exemplo, a arte egípcia.

O filósofo grego Aristóteles defendia
que a arte era uma imitação da realidade.
Mais tarde, esse conceito foi por diversas
correntes artísticas, duramente refutado, pois
compreendiam que a arte não era tinha base
apenas na imitação da realidade, mas na criação.

• Arte Contemporânea: de 1850 aos
dias atuais, por exemplo, a arte conceitual.

Assim cita o poeta Fernando Pessoa
em seu Livro do Desassossego: “a arte é a
expressão intelectual da emoção, distinta da
vida, que é a expressão volitiva da emoção.
O que não temos, ou não ousamos, ou não
conseguimos, podemos possuí-lo em sonho,
e é com esse sonho que fazemos arte” (PESSOA, 2011, p. 232).
Durante a Idade Média havia duas vertentes sobre ela: as artes manuais (ou mecânicas) e as artes liberais (ou intelectuais),
essa considerada superior à primeira, pois

• Arte Clássica: de 1000 a.C. a 300
d.C., por exemplo, a arte grega e romana.
• Arte Medieval: de 300 a 1350, por
exemplo, a arte gótica.
• Arte Moderna: 1350 a 1850, por
exemplo, a arte neoclássica.

Martin Heidegger no livro A Origem da
Obra de Arte, diz que a arte é um mecanismo
de escape, o qual não advém do já existente,
do óbvio, na verdade ela é a quebra da trivialidade humana. “O que a arte funda não pode
nunca ser contrabalançado nem compensado
através do já existente, do disponível. A fundação é um excedente, uma doação” (HEIDEGGER M., 1977, 2010, p. 191).
A arte convém como meio de expressão individual em que se utiliza a criatividade
para evidenciar ou criar algo, seja com uma
música, pintura, literatura etc.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO
A Arte foi abrangida no currículo escolar,
quando instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 5.692/71,
com a designação de
Educação Artística, como uma “atividade educativa” e não uma disciplina. Representou certa conquista, especialmente,
porque ratificou essa prática educacional e
pelo reconhecimento da arte na formação dos
indivíduos,
Ideia da livre-expressão, originada no expressionismo, levou à ideia de que a Arte
na educação tem como finalidade principal permitir que a criança expresse seu
sentimento e a ideia de que a Arte não é
ensinada, mas expressada. Esses novos
conceitos, mais do que aos educadores,
entusiasmaram artistas e psicólogos, que
foram os grandes divulgadores dessas
correntes e, talvez por isso, promover
experiências terapêuticas passou a ser
considerada a maior missão da Arte na
Educação (BARBOSA, 1975, p. 45).

Surgem na década de 1980, grupos
contra ditadura militar, e esses movimentos
sociais colaboraram para que os educadores passassem a ter conscientização de suas
ações políticas, o que fortaleceu a tendência
pedagógica que a escola deveria trabalhar
mais dentro de um contexto sociocultural, na
qual fossem despertadas habilidades para
que o aluno desenvolvesse seu lado crítico
social e sua capacidade de interpretação de
informações.
Assim Barbosa define essa mudança:
“Começamos a entender o conceito de arte-educação como epistemologia da arte e/ou
arte-educação como intermediário entre arte
e público” (Barbosa, 1991, p.17)
Já o movimento brasileiro da Arte-Educação, na década de 1990, preocupado
com a educação escolar, se une para garantir
a compleição da Arte na Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional, e depois da
mobilização e organização e muitos debates
que buscavam a conscientização, esse grupo
conquista a obrigatoriedade da introdução da
arte na escola regular, com a LDB de 1996,
representando um grande avanço para a área.
Barbosa em entrevista à Revista Época,
responde sobre a importância desse fato:
ÉPOCA - A música já era obrigatória no
currículo. Qual será a contribuição de
cada uma das artes que agora também
fazem parte dele? Ana Mae - As artes são
linguagens que complementam a linguagem verbal. Susanne Langer, especialista
em filosofia da arte, diz que existem três
diferentes linguagens: a verbal, a científica e a apresentacional. A linguagem presentacional é aquela que você não consegue traduzir em outras linguagens. Ela
está presente na arte, que articula a vida
emocional do ser humano. Um indivíduo
com essas três linguagens bem desenvolvidas está apto a conhecer plenamente
as outras áreas do conhecimento, a aproveitar mais o mundo que o cerca. Tirar o
aluno da cadeira significa expandir seus
sentidos. As artes visuais desenvolvem a
capacidade de percepção visual, importante desde a alfabetização até a solução
de grandes conflitos da adolescência.
Para dar um exemplo: as palavras “bola”
e “bota” têm a mesma configuração, o
que, durante a leitura, pode dificultar a
diferenciação entre elas. O ensino da arte
contribui para exercitar essa percepção. A
dança amplia a percepção do corpo. Desenvolve, assim como a música, o ritmo
e o movimento. Exercita o equilíbrio, não
só físico, mas mental. O teatro desenvolve
a comunicação. Coloca em pauta o verbal, o sonoro, o visual e o gestual. Talvez
seja a mais completa das artes incluídas
na escola (BARBOSA, REVISTA ÉPOCA,
2016).

A escola, enquanto instituição, precisa
investir na formação de leitores, pessoas capazes de terem uma percepção sensível às
imagens. Bem como decodificar intenções e
valores presentes na arte e na mídia. É ne31 - maio/2021 - Educar FCE
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cessário ampliar suas concepções de leitura
para além dos elementos textuais, incorporar
a linguagem visual, corporal e tecnologias
digitais. Aqui cabe levantar uma questão: O
sistema educacional brasileiro prioriza os valores humanos ou as recompensas materiais
são os verdadeiros valores?
A disciplina de artes tem como objetivo
formar pessoas com percepção e capazes
de decodificar valores pela linguagem visual
e corporal, e ao mesmo tempo oferecer um
momento de lazer pela quebra de rotina e
externar os sentimentos, e não deve ser visto como uma área menos importante que as
demais. Barbosa afirma referente Ensinar Arte
na escola:
Sabemos que a arte na escola não tem
como objetivo formar artistas, como a matemática não tem como objetivo formar
matemático, embora artistas, matemáticos
e escritores devam ser igualmente bem-vindos numa sociedade desenvolvida. O
que a arte na escola principalmente pretende é formar o conhecedor, fruidor, decodificador da obra de arte. (1991, p.32).

A arte dentro das instituições escolares
sempre atuou como transgressora. Enquanto
nas outras disciplinas o trabalho é repetitivo,
obrigatório e não considera a vontade do aluno. Nas aulas de artes, a percepção individual
será prioridade; um momento de satisfação
por permitir a quebra da rotina.
Martins (1998) cita que as aulas de Arte
são confundidas com outras atividades:
[...] ainda é comum as aulas de arte serem confundidas com lazer, terapia, descanso das aulas “sérias”, o momento para
fazer a decoração da escola, as festas,
comemorar determinada data cívica, preencher desenhos mimeografados, fazer o
presente do Dia dos Pais, pintar o coelho
da Páscoa e a árvore de Natal (MARTINS
1998, p.12).

Segundo os PCNs Artes:
Ensinar arte em consonância com os modos de aprendizagem do aluno significa,
então, não isolar a escola da informação
sobre a produção histórica e social da arte
e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a
liberdade de imaginar e edificar propostas
artísticas pessoais ou grupais com base
em intenções próprias. E tudo isso integrado aos aspectos lúdicos e prazerosos
que se apresentam durante a atividade
artística (BRASIL 1997 p.30).

A teoria de ensino da arte na escola
com maior aceitação atualmente é da metodologia triangular (Apreciar - realizar leituras,
despertando no aluno o olhar crítico; Fazer
- proporcionar vivência da prática artística;
Contextualizar – conhecer a arte considerando seu contexto de tempo e espaço.) apresentado por Ana Mae Barbosa, na qual é possível
explorar as formas de expressão, analisar as
produções e fazer ligações com a história em
um estudo reflexivo.
O estudo da arte é importante em todas
as etapas da educação, porque permite conhecer formas de expressar seus sentimentos íntimos e ao mesmo tempo desenvolver
habilidades intelectuais e motoras fundamentais para a vida, como é o caso da atenção,
percepção ou linguagem corporal através da
dança ou teatro.
De acordo com Barbosa (2003):
A Arte na Educação como expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação cultural e o
desenvolvimento individual. Por meio da
Arte é possível desenvolver a percepção
e a imaginação, apreender a realidade do
meio ambiente, desenvolver a capacidade
crítica, permitindo ao indivíduo analisar a
realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada (BARBOSA, 2003,
p.18).
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Ao mesmo tempo em que a sociedade
considera a arte como um dos bens mais
elevados da humanidade, que contribui na
formação de um espírito aberto e flexível, o
destaque na aprendizagem como um todo
tem sido relacionada apenas a memorização
de acontecimentos e algoritmos, a arte ainda
é vista com descrédito nas instituições escolares, por alguns profissionais, lugares que
seriam exatamente para facilitar o acesso à
maioria dos estudantes à arte. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais traz:
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da
percepção estética, que caracterizam um
modo próprio de ordenar e dar sentido à
experiência humana: o aluno desenvolve
sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas
quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas (PCN, 1997, p. 15).

A formação do professor é um ponto
importante também quando o assunto é o
ensino de Arte, já que o professor precisa ter
o domínio necessário das intervenções pedagógicas e dos conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula, caso contrário, todo o
processo poderá ser comprometido.
A boa formação do professor propicia
que o docente apresente possibilidades para
que diferentes efeitos de sentido e interpretações diversos se instauram nas atividades, faz
as aulas despertarem o interesse do aluno,
e este, por sua vez, descobre o sentido do
ensino de arte para sua vida.
Um professor de artes contesta as referências, os recursos, as metodologias. Questiona as obras de arte, provoca o aluno, coloca-se
como um interlocutor importante e indissociável
à formação sociopolítica do educando, possibilitando a formação de um sujeito significativo,
influenciador e transformador na sociedade, pode-se dizer que lecionar é uma arte.

A docência em arte torna-se um desafio do qual o professor deve ser o mediador
entre o conhecimento e o aluno provocando
a ação do discente no processo ensino aprendizagem, Barbosa responde assim à Revista
Época sobre essa questão:
ÉPOCA - Como preparar professores para
uma abordagem satisfatória do ensino de
artes? Ana Mae - Vou dar um exemplo da
área de artes visuais. Há três processos
fundamentais para a formação do professor de arte. Primeiro, o fazer. Fazer arte
para seu próprio crescimento perceptivo
e inventivo. Segundo a leitura da imagem.
Tanto da imagem considerada arte pelos
críticos, como das imagens que nos cercam – da embalagem de suco de laranja
às revistas. Esse exercício prepara o indivíduo para decodificar imagens, encontrar
o sentido escondido por trás delas. Terceiro, contextualizar. Em que contexto essas
imagens estão inseridas? Esse processo
é a porta aberta para a interdisciplinaridade, o diálogo com outras disciplinas.
A história, por exemplo. É o momento de
descobrir como aquilo que você está vendo se realiza em diferentes culturas.

O professor de artes deve ter o cuidado
de selecionar os conteúdos que fazem parte do contexto sociocultural do aluno, associando conteúdo significativo para os alunos
despertando a inteligência a partir de uma
função real.
A atuação do professor em uma relação
de poder e submissão, impondo obediência
cega, gera um clima de tensão. A aprendizagem acaba sendo repetitiva e sem sentido.
Ele pode muitas vezes determinar o sucesso ou fracasso do estudante. Críticas excessivas, destrutivas, desconsideração pelo
esforço ou pelos sentimentos do aluno são
atitudes que servem para diminuir ou até mesmo destruir o interesse pela aprendizagem.
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Os psicólogos americanos Rosenthal e
Jacobson pesquisaram sobre a influência do
professor no desempenho dos alunos como
uma “profecia educacional que se auto realiza." Isto é, aqueles a quem o professor menos
espera que aprendam terão menores resultados. Isso ocorre porque, quando o professor
demonstra empatia e acredita no potencial
de seus alunos, agirá de modo incentivador.
Portanto, produzirá um efeito benéfico.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As artes foram e são mecanismos desestabilizadores e transformadores da sociedade, utilizar de recursos artísticos em sala de
aula é explorar o âmago do sujeito, a sua história, sua essência, as suas vivências, conscientes e inconscientes, memórias, contextos
sociais, posições de interpretação, enfim, a
presença da arte na escola é considerar a heterogeneidade humana, a sua subjetividade e
singularidade. Trabalhar com interações artísticas consiste em cindir, desconstruir o aluno
e capturar, ressignificar todos os sentidos que
são produzidos e circulados nessa dinâmica,
essencialmente humana.
“A arte não é babado cultural, não é enfeite para botar em parede”, cita a professora
Ana Mae Barbosa, uma das principais autoras
no estudo de arte-educação no Brasil ao ser
entrevistada pela Revista ÉPOCA (2016), a
especialista falou sobre a contribuição que
o ensino de arte traz à aprendizagem: “Ao
interpretar, você amplia a sua inteligência e
a sua capacidade perceptiva, que vai aplicar
em qualquer área da vida”.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) são mencionados notas e objetivos
para o ensino de artes no ensino fundamental, através das orientações contidas neste
documento pode-se entender a variedade de
atividades que as artes proporcionam na escola e as articulações que devem ser arranjadas para que estas ações se concretizem:

Ensinar arte em consonância com os modos de aprendizagem do aluno significa,
então, não isolar a escola da informação
sobre a produção histórica e social da arte
e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a
liberdade de imaginar e edificar propostas
artísticas pessoais ou grupais com base
em intenções próprias. E tudo isso integrado aos aspectos lúdicos e prazerosos
que se apresentam durante a atividade
artística (BRASIL 1997 p.30).

As pedagogias críticas tomam a arte de
acordo com a perspectiva multicultural. Esta
abordagem incide em algo que vai além do
que apenas incluir atividades e lições sobre
outras culturas no currículo escolar, alude em
focalizar os interesses dos grandes temas e
funções da arte:
A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da
percepção estética, que caracterizam um
modo próprio de ordenar e dar sentido à
experiência humana: o aluno desenvolve
sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas
quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas (PCN, 1997, p. 15).

Saviani (2006, p.02) conclui:
[. . .]
Pautando-se na centralidade do
educando, concebem a escola como um
espaço aberto à iniciativa dos alunos que,
interagindo entre si e com o professor,
realizam a própria aprendizagem, construindo seus conhecimentos. Ao professor
cabe o papel de acompanhar os alunos
auxiliando-os em seu próprio processo de
aprendizagem. O eixo do trabalho pedagógico desloca-se, portanto, da compreensão intelectual para a atividade prática,
do aspecto lógico para o psicológico, dos
conteúdos cognitivos para os métodos ou
processos de aprendizagem, do professor
para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade,
da quantidade para a qualidade (SAVIANI
2006, p.02).
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Ao professor incentivar o lúdico e a criatividade permite ao educando despontar, dominando os movimentos e expressando seu
conhecimento sobre a realidade que o rodeia,
neste processo de aprendizagem, a Arte exerce uma função importante, entendendo que
é por meio de atividades artísticas, da consolidação espacial, apropriação das cores,
linhas, volumes e texturas que a criança se
desenvolve.
De acordo com Ferraz e Fusari (1993):
O estético em arte diz respeito, dentre outros aspectos, à compreensão sensível-cognitiva do objeto artístico inserido em
um determinado tempo – espaço sócio
cultural. Todavia a experiência estética
pode ser mais ampla e não necessariamente deriva da arte, embora a arte seja
uma das principais fontes de aplicação
[. . .] A concepção do artístico relaciona-se diretamente com o ato de criação da
obra de arte, desde as primeiras elaborações de formalização dessas obras até
em seu contato com o público. O fazer
artístico (a criação) é a mobilização de
ações que resultam em construções de
formas novas a partir da natureza e da
cultura; é ainda o resultado de expressões imaginativas provenientes de sínteses emocionais e cognitivas (FERRAZ &
FUSARI 1993, p. 53-54).

Para um ensino eficaz na disciplina artes Barbosa (2001) diz que seria necessário:
Um currículo que interliga o fazer artístico,
a história da arte e a análise da obra de
arte estaria se organizando de maneira
que a criança, suas necessidades, seus
interesses e seu desenvolvimento estariam sendo respeitados e, ao mesmo
tempo, estaria sendo respeitada a matéria
a ser aprendida, seus valores, sua estrutura e sua contribuição específica para a
cultura (BARBOSA, 2001, p.35).

O Estatuto da Criança e do Adolescente
cita em seu Art. 58:
No processo educacional respeitar-se-ão
os valores culturais, artísticos e históricos
próprios do contexto social da criança e
do adolescente, garantindo-se a estes a
liberdade da criação e o acesso às fontes
de cultura (ECA - Art. 58).

Esta orientação permite ao docente trabalhar em suas aulas com danças, jogos, músicas, teatro, que fazem parte da riquíssima
cultura brasileira, e seus colaboradores como
os índios os primeiros moradores desta terra,
os africanos trazidos para cá como escravos,
e europeus responsáveis pela colonização,
Oliveira (2007, p.5) cita que:
O padre Antônio Rodrigues (1516 – 1568)
pode ser o patrono dos educadores musicais brasileiros, isto porque ele ensinou
música europeia aos habitantes nativos
e educação por meio da música desde
1556 (OLIVEIRA, 2007, p.5).

É importante que o professor ofereça
ao discente, materiais diversos como: argila, papel, isopor, tinta, brinquedos de montar,
corda, bola, boneca, sucata, etc. e deixe-o
descobrir as diversas utilidades que eles têm,
com liberdade para inventar coisas que, para
o professor, muitas vezes pode não ter significado, mas que para ele faz muito sentido.
O docente deve pensar em qual a melhor metodologia para que sua aula atinja os
objetivos propostos em seu planejamento
também o PPP (Projeto Político Pedagógico)
da Unidade Escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disciplina de Arte é uma área de conhecimento que contribui para a formação humana
do aluno, para auxiliá-lo a entender de forma crítica a sociedade e a cultura que está inserido.
Não pode ser vista como uma forma de meramente distrair-se, ou ser tratada com menos
importância que as demais disciplinas.
Sua inserção no currículo contribui para uma formação plena do aluno, enriquecendo o
processo educacional, somando-se as áreas mais tradicionais como, por exemplo, da língua
portuguesa, matemática e ciências. Nesse sentido, o conhecimento na área de Arte faz parte
do todo no desenvolvimento do aluno, dar acesso a essa área de conhecimento aos discentes,
é um meio para educar um cidadão crítico e consciente.
As aulas de Arte em seu rico repertório trabalham o desenvolvimento da Memória, Concentração, Ritmo, Discriminação de Timbres, Sensibilidade, Audiovisual, Consciência Corporal
e Espacial.
Cada ser humano é único, que precisa ter sua criatividade, criticidade e imaginação aguçadas, que vê, fala e ouve com as mãos, a boca, os ouvidos, os olhos e todo o resto do corpo.
Aprender brincando, imitando, observando, falando, desenhando, dançando, interpretando.
Professores de Artes não devem esquecer de que o aluno, mesmo nos primeiros anos
escolares, traz informações para a sala de aula, recebidas da família, em práticas cotidianas e
pela mídia, que mesmo distantes do conhecimento científico, são atualizadas, para Vygotsky,
apud (Kishimoto, 2001), “a imaginação é a primeira possibilidade de ação da criança numa esfera cognitiva que lhe permite ultrapassar a dimensão perceptiva motora do comportamento”.
Pode-se concluir ao final deste Artigo que a disciplina de Artes é imprescindível durante
toda a vida escolar, pois com seu rico e diversificado repertório de materiais e atividades,
além se ser um facilitador para a interdisciplinaridade, ela contribui para a formação integral
dos alunos, construindo cidadãos críticos, ativos no meio em que vivem.

31 - maio/2021 - Educar FCE

182

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

REFERÊNCIAS
BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. São Paulo: Perspectiva; Porto
Alegre: Fundação IOCHPE, 1991.
______. https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/05/importancia-do______. ensino-das-artes-na-escola.html – acesso em 20-05-2021.
______. As mutações do conceito e da prática. In BARBOSA, Ana
______. (org.). Inquietações e mudanças no ensino da arte. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003. Cap. 1, p. 13-25.
BRASIL, LDB 9394/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 de novembro de 1996.
______. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art 266>.
______. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil / Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria
de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998 – VOL. I.
______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, Arte, Brasília: MEC,
1998.
BUORO, Anamélia Bueno. O Olhar em Construção: uma experiência de ensino
e aprendizagem da arte na escola, 3. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
FERRAZ, Heloísa & FUSARI, Maria F. Resende de. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 1993.
HEIDEGGER, M. A Origem da Obra de Arte. Biblioteca de Filosofia Contemporânea. Edições 70. 1950[2010].
KISHIMOTO, Tizuko M.(org.) - Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação - 5. ed. - São Paulo: Cortez, 2001.
MARTINS, M. C.; PICOSQUE, G. GUERRA, M.T.T. Didática do ensino da Arte.São Paulo: Editora FTD, 1998.
PESSOA, F. Livro do Desassossego. Editora Companhia Das Letras, 2014.
16
SAVIANI, D. As concepções pedagógicas na história da educação brasileira. Campinas: Histedbr, 2006.

31 - maio/2021 - Educar FCE

183

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Anchieta
(2008); Gestora na EMEI Alberto de Oliveira.

DEBORA

NOGUEIRA SANCHES

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

184

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

A RELAÇÃO ENTRE O TRIO GESTOR E A SUA ATUAÇÃO
RESUMO: Este artigo tem como objetivo principal fazer algumas reflexões acerca do trabalho
didático desenvolvido pelo trio gestor pedagógico no contexto educacional escolar da atualidade.
Para tanto, buscou-se inicialmente apresentar as relações existentes entre teoria pedagógica,
trabalho docente e saber pedagógico. Em seguida, aborda se algumas questões referentes ao
papel da trindade pedagógica na escola do século XXI, bem como sobre as funções específicas
e articuladas desempenhadas pelo trio gestor no espaço educacional escolar dos dias atuais.
Questões relevantes de como se dá essa relação também são abordadas, entendendo-se que é
imprescindível se considerar que o bom resultado do trabalho dá-se início a partir do diálogo entre
os interessados/envolvidos. As questões são respondidas quando também se compreende, se
respeita e se valoriza as funções de cada um, como um corpo, aceitando-se também que a palavra
“Integralidade” aqui neste artigo aparece para dar sentido ao objetivo. E assim compreende-se
que desta forma, a discussão e o debate das práticas escolares, das pesquisas científicas e dos
discursos pedagógicos são fontes para ressignificar as teorias pedagógicas produzidas pelas
diferentes ciências da educação e possibilitar uma multirreferencialidade do fenômeno.

Palavras-chave: Equipe pedagógica; Gestão Escolar; Educação Escolar. Gestão Integrada.
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INTRODUÇÃO

V

ivemos em uma sociedade que se democratiza e se transforma constantemente,
e frente ao papel da escola neste contexto, é necessário que todos os atuantes
no que diz respeito à educação em nosso país, estejam atentos e flexíveis ao que
se julgarem necessárias mudanças que busquem sempre a inclusão e a qualidade do ensino.
Fazer uma escola atingir bons resultados na aprendizagem dos estudantes e oferecer
uma Educação de qualidade é uma responsabilidade complexa demais para ficar na mão
de apenas uma pessoa. Por muito tempo, somente o professor foi responsabilizado por
isso. Porém a sociedade foi percebendo que o profissional da sala de aula, sem a formação
adequada e o apoio institucional, não é capaz de atingir sozinho os objetivos educacionais
almejados. Dos anos 1970 para cá, uma série de pesquisas, realizadas principalmente nos
Estados Unidos e na Inglaterra, apontou que a atuação de outros atores também influencia no
desempenho dos alunos. Entre eles, está a dos profissionais que compõem a equipe gestora
da escola.
A gestão escolar é reconhecida, hoje, como um dos elementos determinantes do desempenho de uma escola. Por isso, várias discussões têm abordado esse tema a fim de discutir
alguns conceitos existentes sobre esse aspecto na escola. Para falar sobre gestão é preciso
considerar que esse é um aspecto fundamental para o bom desenvolvimento da Unidade Escolar. A atividade administrativa é, então, não apenas exclusiva, mas também necessária à vida
do homem. Em uma escola além de uma excelente estrutura didática, é imprescindível uma
concreta, firmada e afinada estrutura administrativa. Essa é a forma que a escola se organiza
para atingir seus objetivos com base na distribuição de poder e da autoridade em seu interior.
A Pedagogia, como ciência prática da e para a dinâmica educacional, tem na atividade
docente um de seus principais campos de investigação, embora a atividade docente não se
esgote numa única ciência. Cunha (1989, p.10) afirma que:
A atividade do professor é ensinar. Na sua acepção corrente, é definida como uma atividade prática. O professor em formação está se preparando para efetivar as tarefas práticas
de ser professor. Dado que não se trata de formá-lo como reprodutor de modelos práticos
dominantes, mas como agente capaz de desenvolver a atividade material para transformar o
mundo natural e social humano, cumpre investigar qual a contribuição que a Pedagogia pode
dar nessa formação (CUNHA, 1989, p. 10).
Nas duas últimas décadas tem ocorrido, em diferentes países (Brasil, Portugal, Espanha, Itália, França e outros), um maciço investimento na qualificação dos docentes, tanto
na formação inicial quanto na formação em serviço, no contexto de reformas do ensino que
generalizaram a escolarização.
Entendendo que a democratização do ensino passa, necessariamente, pelos professores, em termos de sua formação, valorização profissional e condições de trabalho, Facci
(2004) chama a atenção para o fato de que as transformações das práticas docentes só se
efetivam na medida em que o professor amplia sua consciência sobre as teorias pedagógicas e a própria prática. Considerando e valorizando então o “atuar” docente, podemos dar
sequência aos nossos objetivos, “o trio gestor”.
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A chamada “trindade pedagógica gestora” ou “trio pedagógico gestor”, denominação
que começa a aparecer cada vez com maior frequência no mundo da Educação e da Pedagogia, é a soma de forças do trabalho desenvolvido pela direção escolar, coordenação pedagógica e supervisão de ensino nas instituições escolares públicas e privadas de Educação
Básica.
Num trabalho conjunto e cooperativo, “esse trio busca implementar as políticas públicas
de educação da rede municipal ou estadual de ensino e luta para que a equipe docente trabalhe cada vez mais unida” (ROSA, 2009, p.27), inclusive no momento de elaboração coletiva
do projeto político-pedagógico da escola.
Todavia, essa é uma experiência de gestão pedagógica ainda um tanto quanto nova
em algumas escolas brasileiras, uma vez que necessita atender à realidade e às necessidades específicas das mesmas em cada região do país. Além disso, é importante ressaltar que
algumas redes públicas e privadas de ensino ainda não têm uma estrutura tal que permita a
perfeita integração do trio pedagógico gestor. Noutras, porém, mesmo com a existência das
funções de diretor escolar, coordenador pedagógico e supervisor de ensino não há a predominância de uma cultura de colaboração entre esses profissionais da educação, ocasionando um verdadeiro embate entre os mesmos e fazendo com que o trabalho não se realize a
contento na escola.
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A RELAÇÃO ENTRE O TRIO GESTOR E A
SUA ATUAÇÃO
A fundamentação teórica deste artigo
foi traçada com o objetivo de uma pesquisa
aprofundada sobre não somente o assunto
em questão que é “A relação entre o Trio Gestor Educacional”, mas também refletir sobre:
“O que é Gestão Escolar? Qual a relação entre Gestão e Administração? Qual a natureza
do processo de Gestão?”, a renomada autora Heloísa Luck em sua obra: “Liderança em
Gestão Escolar” no leva a essas reflexões sobre as bases da Gestão para o norteamento
deste trabalho, pontuando a necessidade de
que os responsáveis pela gestão de sistemas
de ensino compreendam os processos da escola e do efeito do seu próprio trabalho sobre
a dinâmica dos estabelecimentos de ensino.
Na obra: “Formação do Gestor Educacional” fruto das reflexões e trabalhos desenvolvidos, no Curso de Especialização em
Gestão Educacional da UNESP, observações
conjuntas entre docentes e educandos sobre questões interpessoais também são de
grande valia e com aspectos que não podem
ser considerados como irrelevantes, já que
uma gestão deve ter também como objetivo
a criação e manutenção de um ambiente de
tranquilidade e segurança, sendo este então
o objetivo central deste artigo.
Nesta bibliografia os autores também
destacam a importância da intimidade que a
Gestão deve ter com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, e assim destacam-se também mais uma vez a importância
da integração da Equipe Gestora. Podemos
perceber que, o pano de fundo da Gestão
Educacional, adequada às novas necessidades sociais, objetiva fundamentalmente o adquirir uma nova atitude frente ao mundo e junto com ela a adoção de conceitos e práticas
interativas que permitam o estabelecimento
de sinergias.

A todo o momento o intuito de todos os
atuantes em educação é que a mesma alcance a qualidade e a mantenha. Os Gestores
desejam que em decorrência de sua gestão
em suas Unidades de Trabalho exista flua
uma Educação para reproduzir e servir, para
construir e participar. E assim, Maria Cristina
Munhoz Araújo em seu livro “Gestão Escolar” dedicou ao gestor capítulos que serviram
de paralelos para servir até como parâmetro
à auto avaliação e reflexão para mudanças,
quebrando paradigmas e considerando comportamentos que podem ser considerados
como relevantes à boa relação entre os gestores.
O livro “Gestão Escolar” também destrincha a especificidade da Organização escolar, sendo assim, destaca que há a visão
e conceituação de administração como, simplesmente, o processo de planejar, organizar,
dirigir e controlar recursos humanos, materiais, financeiros e informais, com vistas à realização e alcance dos objetivos empresariais e
a Administração Escolar que se pautou nesta
concepção, apenas transferiu-a e considerando a especificidade da organização escolar e
o seu fim último, a formação humana, ignora
os objetivos educacionais em função de racionalização de recursos, vendo, aí, inclusive
o homem, sujeito e objeto do processo ensino-aprendizagem, como recurso (igual aos
demais) material, financeiro, entre outros.
E trazendo como título “Ação Integrada”,
mais uma obra da autora Heloísa Luck, o livro
pontua que Ação Integrada não é uma ideia,
e, sim, um processo. Por isso, não basta compreendê-la nem mesmo aceitá-la. É preciso
vivê-la. Partindo do pressuposto da grande
importância da supervisão e da orientação
educacional como condição de promoção
da qualidade de ensino, pelo enriquecimento
que podem e devem prestar na construção
de um processo educacional amplo e pleno.
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Os textos reforçam o trabalho integrado
da equipe técnico pedagógica da escola, que
se torna mais necessária para o desenvolvimento da educação, cada vez mais vital para
o desenvolvimento da sociedade, ao mesmo
tempo em que cada vez mais complexa, tendo em vista a complexidade da sociedade em
que a escola está inserida e as repercussões
apresentadas ao ambiente escolar.
O clima emocional de trabalho, o estabelecimento de prioridades de ação, o tipo de
relacionamento professores-professores, professores-alunos, escola comunidade, dentre
outros aspectos importantes da vida escolar,
dependem, sobremaneira, da atuação dos
elementos que ocupam aquelas posições.
Considerando que a escola de qualidade é aquela que tem como valor fundamental
a garantia dos direitos de aprendizagem de
seus alunos, dispõe de infraestrutura necessária, ensina o que é relevante e pertinente
através de processos aceitos pela comunidade escolar e pela sociedade servida.
Seus professores e funcionários e os
pais dos alunos estão satisfeitos e os alunos
mostram, através de formas objetivas, que
aprenderam o que deles se esperava, então
seguir seguindo este raciocínio, sendo assim,
a análise da gestão na escola deve levar em
conta a qualidade do processo organizacional. A gestão de uma escola é composta pelo
Diretor, pelo Supervisor de Ensino e pelo Coordenador Pedagógico, cabendo a eles:
• o diretor, responsável legal, judicial
e pedagógico pela instituição e o líder que garante o funcionamento da
escola;
• o coordenador pedagógico, profissional que responde pela
formação dos professores; e

• o supervisor de ensino, representante da secretaria de Educação que dá
apoio técnico, administrativo e pedagógico às escolas, garante a formação de gestores e coordenadores e
dinamiza a implantação de políticas
públicas.
Como as diversas partes de um jogo de
encaixe, essas funções se articulam formando
um bloco coeso para garantir o sucesso da
aprendizagem. A denominação dos cargos
varia de acordo com a rede e eles podem ser
exercidos por uma ou mais pessoas. A gestão
da Educação exige planejamento, estabelecimento de metas, manutenção de recursos e
avaliação. Se essas bases não são estruturadas em comum, em especial por esse trio
gestor, nunca existirá de fato uma rede de
ensino.
Trabalho em conjunto bem realizado
leva a escola a bons resultados. Pesquisas
comprovam que as escolas em que a Gestão
Escolar tem mais proximidade com a Secretaria de Educação se saem melhor na avaliação
da Prova Brasil.
As mudanças que se processam na
política e gestão da educação nos últimos
anos, em decorrência das profundas transformações ocorridas no mundo do trabalho,
na organização do processo produtivo, no padrão de sociabilidade e nas relações sociais,
demonstram cada vez mais a importância de
ter um corpo constituído com relações que
encontrem seu lugar de desempenho e que
de certa forma o compartilhem e tenham visão no “campo” de trabalho do outro.
Deve-se levar à reflexão de combinação
de processos, procedimentos e práticas de
qualidade, assim é o Sistema de Gestão Integrada, que visa implementar suas políticas
e atingir seus objetivos indispensáveis para
a obtenção de um ambiente de trabalho saudável.
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A administração da escola, a supervisão escolar e a orientação educacional constituem em três áreas de atuação decisiva no
processo educativo, tendo em vista sua posição de influência e liderança sobre todas as
atividades desenvolvidas na escola. O clima
emocional de trabalho, o estabelecimento de
prioridades de ação, o tipo de relacionamento
entre os envolvidos, dentre outros aspectos
importantes da vida escolar, dependem, sobremaneira, de como os mesmos se relacionam e se enxergam.
A escola como um sistema social, se
compõe de um conjunto de funções, todas
elas mais ou menos inter-relacionadas e todas elas Inter influentes, de sorte que a maneira como são conduzidas as ações de uma
determinada área afetam, de alguma forma,
as ações de outra área. Dessa interferência
nem sempre se tem consciência e, portanto,
nem sempre se age de maneira a somar esforços, de acordo com um ponto de vista e
objetivos comuns. As consequências, nesse
caso, são sempre negativas.
A escola é uma organização que sempre precisou mostrar resultados - o aprendizado dos alunos. Porém nem sempre eles são
positivos. Para evitar desperdício de esforços
e fazer com que os objetivos sejam atingidos
ano após ano, sabe-se que é necessária a
presença de gestores que atuem como líderes, capazes de implementar ações direcionadas para esse foco
A concepção de que a liderança é primordial no trabalho escolar começou a tomar corpo na segunda metade da década de
1990, com a universalização do ensino público. A formação e a atuação de líderes, até
então restritas aos ambientes empresariais,
foram adotadas pela Educação e passaram
a ser palavras de ordem para enfrentar os
desafios.

Na comunidade escolar, é recomendável que essa liderança seja exercida pelo
diretor, porém, a gestão compartilhada em
diferentes âmbitos da organização escolar
proporciona um ambiente favorável ao trabalho educacional, que valoriza os diferentes
talentos e faz com que todos compreendam
seu papel na organização e assumam novas
responsabilidades. Será então que os gestores atuais sabem exatamente o que cabe ao
seu papel de atuação?
Atualmente, as escolas vêm desconstruindo a concepção de gestor autoritário, que
se vê como único responsável por tomar as
decisões acerca da escola. Porém, percebe-se que o gestor ou diretor escolar ainda assume um papel de centralidade organizacional,
sendo o único que deve prestar contas pelos
resultados educacionais conseguidos.
Administrar escolas não é uma tarefa
fácil, e dentro das concepções do autoritarismo, encontra-se então, traumas antigos em
que a sociedade se mostra ainda fragilizada,
com medo, sem liberdade de se expressar e
covardemente cedendo lugar às ideologias,
por isso, o controle, o poder aprisionado nas
mãos de diretores e superiores ainda é prática constante.
A fim de se conhecer, analisar e controlar o que se passa dentro da escola e direcionar as inovações necessárias ao bom
desempenho de suas funções, sem que se
corra o risco de se tomar posições e medidas unilaterais e exclusivas a alguns setores,
em desconsideração ou até em detrimento de
outros setores e do conjunto, é preciso examinar a escola e por meio de uma concepção
sistêmica.
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A falta de integração no processo educativo tem uma multiplicidade de aspectos e
ângulos. Ela é tanto interna quanto externa,
tanto de concepção quanto de ação. Todos
os aspectos relacionados à integração ou
falta dela atuam em cadeia de maneira que,
havendo dificuldades em um determinado ângulo do processo educativo, naturalmente a
mesma promoverá repercussões em outros.

Portanto, um maior envolvimento dos
atores é necessário na construção do entendimento de significados que, por certo, são
importantes, por se reconhecer que o alcance das ações das pessoas está diretamente associado ao entendimento que tenham
construído de forma participativa sobre a realidade, e não pelos conceitos formais que
dominam.

Em diversos momentos é claro perceber
que o grupo gestor deve considerar importante dinamizar um processo de comunicação e
de relacionamento interpessoal aberto, dialógico e reflexivo, a comunicação é um processo interativo, entre duas ou mais pessoas,
que consiste em gerar e atribuir significados,
a respeito de todo e qualquer aspecto ou
circunstância de sua existência. Constitui-se
então, em um processo de troca pelo qual
as pessoas desenvolvem um entendimento
comum sobre os aspectos focalizados, assim
como o alargamento e aprofundamento desse
entendimento.

A partir dessa perspectiva, não se pode
desejar um fácil, rápido, reduzido, direto e
completo entendimento sobre o significado
de liderança. Através então das reflexões que
surgiram através das observações na pesquisa em paralelos com as leituras apresentou-se, pois perspectivas e possibilidades, no
sentido de compreensão sobre a liderança, e
seus desdobramentos, objetivando a orientação de esforços voltados para as suas práticas efetivas na gestão da escola.

É importante destacar que, constituindo-se a liderança uma expressão emergente
em processos socioculturais altamente dinâmicos e tendo neles natural influência, ganha
colorido diferenciado em diferentes contextos,
de acordo com o olhar que se lança sobre
ela.
Seguindo um novo paradigma, marcado
pelo olhar e atuação sensíveis à complexidade da realidade, os significados passam a ter
maior abrangência e características holográficas, demandando dos sujeitos maior participação no seu entendimento, o que envolve
muito mais um exercício de consciência associada entre observação crítica de processos
sociais e o desenvolvimento de significação
para representá-los, do que a fixação formal e
racional de conceitos fechados e com valores
em si mesmos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os fundamentos, ideias e princípios comuns, claramente entendidos e aceitos por todos,
estabelecem o fio integrador de ações específicas e garantem a sua articulação e interligação.
O conceito de gestão não diverge do entendimento proposto sobre liderança. Pelo contrário, guarda em relação a ele muitas ideias em comum, uma vez que a gestão é indicada
como um processo pelo qual se mobiliza e coordena o talento humano, coletivamente organizado de modo que as pessoas, em equipe, possam promover resultados desejados.
Portanto, entendidos desta forma, os conceitos de liderança e de gestão se complementam, e até mesmo, em certa medida, confundem-se por apresentarem vários elementos
importantes e básicos em comum. Esses elementos dizem respeito à dimensão humana do
trabalho e sua mobilização.
Na prática efetiva de liderança no exercício da gestão escolar é imprescindível que se
promova e mantenha um elevado espírito de equipe, a partir de uma visão clara dos objetivos
educacionais, missão, visão e valores da escola.
Podemos então afirmar que trabalho educativo perde-se em uma ação inócua, se não
tiver uma compreensão clara, compartilhada por todos da escola, sobre a natureza, a importância e objetivos do trabalho educacional que realizam assim como o seu significado na vida
dos seus alunos em face da missão e visão assumidas na escola para realizar os objetivos
educacionais. Sem a incorporação de valores que sirvam para qualificar as ações necessárias,
a escola perde-se em uma viagem sem sentido. Sendo assim, incorporar ganha o sentido de
motivar e inspirar as pessoas no seu envolvimento em processos socioeducacionais cada vez
mais efetivos, no interior da escola e na sua relação com a comunidade.
É necessário que o gestor garanta a participação das comunidades interna e externa,
a fim de que assumam o papel de corresponsáveis na construção de um projeto pedagógico
que vise ensino de qualidade para os sujeitos envolvidos nela, assumindo, primeiramente, sua
condição de professor-educador, e destacando sua posição com clareza e com domínio dos
requisitos que vão lhe possibilitar atuar a partir de critérios pedagógicos.
Nos aspectos legais, pode-se perceber que no artigo 206 da Constituição Federal Brasileira é determinado, por imposição legal, a gestão democrática, que tem como finalidade a
construção de um ambiente democrático e participativo no ambiente escolar.
A gestão participativa requer o gerenciamento da participação de todos os envolvidos no
processo educacional, focando a atuação do gestor como agente de criação desse ambiente.
É preciso entender que os processos educacionais são complexos e sempre há desdobramentos novos a desenvolver. Resultados e competências podem sempre melhorar.
Nesse contexto, o conceito de gestão é compreendido como a coordenação dos esforços individuais e coletivos em torno da consecução de objetivos comuns. O diretor da escola,
portanto, como diretor de uma instituição social que tem o aspecto pedagógico democrático
como seu foco central, deve ter todas as suas decisões orientadas por critérios pedagógicos
e deve propor melhorias para o processo ensino-aprendizagem, e bom andamento da escola.
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Por isso, faz-se necessário um repensar da gestão, para que essas práticas autoritárias
cedam lugar a uma gestão que preza pela democracia e participação plena de todos os sujeitos que fazem parte da instituição escolar, e neste artigo foi possível deixar claro que todas
as ideias a ações surtem melhor efeito se discutidas em um uma gestão integrada.
É o corpo técnico-administrativo que estabelece a integração na escola e promove o
estabelecimento da unidade da ação educativa, em torno de objetivos comuns, embora o faça
através de meios específicos diferentes. A ação deste corpo deve ser não só integrada, mas
também integradora. Para tanto, deve pautar-se por atitudes, direções e objetivos comuns,
o que estabelecerá a coerência interna necessária para se garantir a unidade preconizada.
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REAFIRMAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO COMO FATOR DE GARANTIA DOS DIREITOS
HUMANOS NO BRASIL

RESUMO: O objeto deste artigo consiste em realizar uma abordagem da análise do atual cenário

socioeconômico brasileiro, avaliando a existência de elevados índices de desigualdade social,
delimitando quais os fatores que ensejam estes indicadores maléficos, dentre eles o acesso
limitado à população ao ensino de qualidade, elevada concentração de renda e raízes históricas
da colonização brasileira. A formação da colônia de exploração e a prática do presidencialismo
de coalização colaboraram sobremaneira para a exacerbação dos gastos públicos, desviando,
desta forma, os recursos de áreas essenciais, como a educação e, por conseguinte, colabora
para o reforço da desigualdade no Brasil. A exacerbada concentração de renda brasileira também
corrobora para o acirramento da desigualdade do país, seja através do seu sistema tributário que
aglutina a cobrança dos impostos no consumo, penalizando as pessoas com renda inferior, seja
mediante longos anos de prática de índices inflacionários elevados. A prática reiterada da corrupção
no Brasil contribui para a infringência dos direitos da população, pois os recursos que outrora
deveriam ser empregados pelo Estado para a prática de serviços públicos de qualidade, vêm
sendo utilizados para desvios dos cofres públicos, mediante inúmeros e sucessivos escândalos de
corrupção, consagrados pelas condenações de políticos junto ao Poder Judiciário Nacional. Em
suma, diante deste cenário de exacerbada desigualdade social, o investimento em educação se
faz urgente e imperioso, pois através deste, traria o efeito multiplicador na economia e sociedade
brasileira, fazendo com que o Estado arrecada mais impostos e pudesse atender melhor questões
oriundas dos setores da saúde e de infraestrutura. Não obstante aos aspectos econômicos ora
mencionados, destaca-se que o acesso à educação pode contribuir para a emancipação do ser
humano, mitigando, por consequência, a infringência de direitos humanos.

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

N

este artigo será realizada uma análise do atual cenário socioeconômico brasileiro,
avaliando a existência de elevados índices de desigualdade social, delimitando
quais os fatores que ensejam estes indicadores maléficos, dentre eles o acesso
limitado à população ao ensino de qualidade, elevada concentração de renda e raízes históricas da colonização brasileira.
Em um segundo momento, será efetuada uma descrição da histórica deficiência brasileira no campo do investimento educacional, detalhando a deficitária contrapartida do Estado
à população brasileira e, por conseguinte, a sua correlação com a infringência de direitos
humanos.
Será abordado, também, neste artigo, como o acesso à educação pode auxiliar para a
redução da desigualdade socioeconômica, bem como a melhoria das condições de vida da
população brasileira e culminar com a garantia de direitos humanos.
O § 1.º do Art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelos países
membros da ONU (Organização das Nações Unidas), em 10 de dezembro de 1948, determina
a necessidade da existência de um padrão de vida suficiente para o ser humano que possa
lhe garantir saúde e bem-estar:
Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde
e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência
médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego,
na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência
por circunstâncias independentes da sua vontade ONU, ART. 25).

Diante do exposto acima, pressupõe-se que a desigualdade social não se atinja um nível elevado, que venha a infringir o disposto no § 1.º do Art. 25 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos. Caso isto ocorra, culminará com o descumprimento dos direitos essenciais
de vida da população.
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GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS
A ONU (Organização das Nações Unidas) emite o Relatório de Desenvolvimento
Humano, sendo que uma das medições realizadas é a da desigualdade através do índice
de Gini. O índice de Gini é utilizado para medir o nível de desigualdade em determinado
país, conforme ensina Pinto (2007, p. 24):
Todo indicador de desigualdade visa
agregar diferenças de renda da população em um indicador escalar, por isso
não é surpresa o fato de existirem tantos instrumentos destinados para este
fim. Um dos instrumentos mais utilizados
para esse tipo de pesquisa é o índice de
Gini. O coeficiente de Gini foi proposto por
Conrado Gini em 1914 e trata-se prioritariamente de um índice derivado da curva
de Lorenz. Supondo a existência de uma
determinada população com indivíduos
dotados de determinada renda, pode-se
dividir a mesma em estratos populacionais, sendo que cada estrato seria possuidor de uma dada porção da renda total. A partir das proporções acumuladas
de renda (o) e população (p) definem-se
pontos num sistema de eixos cartesianos
ortogonais, dando origem à curva de Lorenz [...] (PINTO, 2007, p. 24).

Ainda, em relação ao Índice de Gini,
quanto mais próximo de 01 (um) for este índice, maior se configura a sua desigualdade.
Por outro lado, quanto mais perto de 0 (zero)
for o índice, menor é a desigualdade de um
país.
Segundo dados do Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU (Organização
das Nações Unidas), publicado pelo oglobo.
com em março de 2017, o Brasil apresentou
a 10.ª posição como país mais desigual do
mundo. O País, em 2015, ficou com o índice
de 0,515.

Ao comparar o índice Gini do Brasil
com países de localidades próximas, conclui-se que nações como o Uruguai, Argentina e
Chile apresentam melhor posição, ou seja,
denotam situações de desigualdades menores.Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no Brasil, em
2017, 10% da população concentrava 43,3%
da renda do País, sendo que, do outro lado
da pirâmide, os 10% mais pobres possuíam
apenas 0,7% da renda total.
Um dos fatores que ajuda a entender
a forte concentração de renda no Brasil é a
sua histórica e elevada inflação, em que pese
o maior controle ocorrido nos últimos anos,
conforme declara Hoffmann (2002, p 214):
A inflação elevada contribui para aumentar a desigualdade da distribuição da renda. É necessário reconhecer, entretanto,
que a inflação elevada também faz com
que as pessoas errem mais ao declarar
seu rendimento e isso introduz nos dados um “ruído” adicional que aumenta
as medidas de desigualdade. Por outro
lado, a desigualdade dos rendimentos
declarados não capta as perdas que a
inflação causa no valor real dos salários
dos pobres após seu pagamento, enquanto os relativamente ricos têm muito mais
facilidade de colocar seus rendimentos
em fundos bancários, protegendo-os da
erosão inflacionária (HOFFMANN, 2002,
p 214).

O Estado contribui de sobremaneira
para a desigualdade de renda no país, ou
seja, auxilia nesta concentração, conforme
ensina Medeiros e Souza (2013, p. 28):
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O Estado contribui para grande parte da
desigualdade no Brasil, tendo, proporcionalmente, uma contribuição superior à do
setor privado. A decomposição do coeficiente de Gini da renda familiar disponível
per capita mostra que aproximadamente
um terço de toda a desigualdade no país
pode ser relacionado diretamente a transferências e tributos que fluem diretamente
entre o Estado e as famílias. As duas principais categorias de transferências do Estado afetando a desigualdade são salários
e Previdência. Os outros dois terços da
desigualdade referem-se a transferências
do setor privado, em sua maioria, remuneração do trabalho. Essa remuneração,
no entanto, é menos concentrada que a
remuneração do trabalho no setor público
( MEDEIROS; SOUZA, 2013, p. 28):

O sistema tributário brasileiro contribui
sobremaneira para alavancar a concentração
de renda no Brasil. Segundo estudo do IBPT
(Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação), divulgado em 2014, 53,8% do valor
da arrecadação dos cofres públicos no Brasil
é oriunda de pessoas que ganham até três
salários-mínimos.
A explicação para a drástica situação
ora citada, segundo o Olenike (2014, p. 01),
divulgado pelo Correio Brasiliense, estaria
relacionado ao sistema tributário brasileiro
concentrar a sua tributação no consumo. O
nosso país apresenta o sistema de tributação
concentrado no consumo, sendo que neste
não existe diferenciação em rico e pobre no
momento de cobrar o imposto, isto posto, o
impacto do imposto é mais elevado para as
pessoas com renda menor.
Quanto ao fator renda, o Brasil apresenta a 9º maior economia do mundo, conforme
dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do FMI (Fundo Monetário Internacional), divulgados pela Revista
Exame. Porém, a sua posição no ranking do
IDH é muito inferior, não condizente com a
sua situação em termos de PIB, no ranking
mundial, conforme ora mencionado.

Quanto ao quesito expectativa de vida,
que reflete as condições de saúde, a brasileira está em 74,7 anos por habitante, tendo
apresentado evolução desde 2010, sendo
que nesta época era de 73,3 anos.
No campo educacional, o Brasil apresenta estimativa de escolaridade de 15,2
anos, sendo que desde 2014 não apresenta
evolução. Os números brasileiros neste campo são bem inferiores ao padrão dos primeiros colocados, como a Austrália, que apresenta cerca de 20,2 anos de estimativa.
O PNUD criou o IDH-D para ilustrar claramente a desigualdade na distribuição do
desenvolvimento humano. Este índice considera para a apuração a desigualdade humana em três dimensões, quais sejam, renda,
educação e expectativa de vida.
Quando se analisa o IDH-D, o índice
brasileiro despenca de 0,754 para 0,561,
ou seja, uma perda de 25,6% do seu IDH,
perdendo, portanto, 19 posições no ranking
mundial.
Ao analisar os dados dos países com
melhores IDH e IDH-D do mundo, como Noruega, Austrália, Suíça e Dinamarca, denota-se que o quesito educação apresenta índices
excelentes e impulsiona o processo de desenvolvimento das pessoas, culminando com a
melhora dos indicadores de renda e expectativa de vida, além de mitigar a desigualdade
social e a infringência de direitos humanos.
Neste sentido, resta evidente a necessidade da intensificação de políticas públicas
no setor educacional brasileiro para gerar o
equilíbrio no seu índice de desenvolvimento
humano e, por conseguinte, culminar com a
redução da influência de direitos humanos.
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Em suma, resta claro que os elevados
gastos públicos, aliado à exacerbada corrupção presente, colaboram para a errônea utilização dos recursos estatais. Tal fato auxilia
sobremaneira para a diminuição de investimentos que poderiam ser empregados na
prática de políticas públicas na área educacional, bem como colaboraram para que as
desigualdades sociais se tornem mais latentes no Brasil.
As dificuldades brasileiras em propiciar
o acesso e a manutenção do ensino de qualidade a sua população contribui sobremaneira
para o acirramento da desigualdade no Brasil.
Segundo dados da PNAD Contínua de
2017, o número de pessoas que não trabalhavam e nem estudavam ou se qualificaram na
faixa etária entre 15 a 29 anos de idade cresceu em 619 mil pessoas, ou seja, 5,9%, de
2016 para 2017. Isto significa que em 2016,
21,9% das pessoas com idade entre 15 até
29 anos não trabalhavam e nem estudavam
ou se qualificaram, contra 23% (11,2 milhões)
em 2017.
Estes dados representam um número
assustador para a economia e sociedades
brasileiras, pois representam um elevado contingente populacional com dificuldades para
acesso ao ensino e/ou emprego.
Outro dado preocupante observado na
PNAD Contínua de 2017 denota-se na queda
da taxa de escolarização das pessoas entre
18 até 24 anos, caindo de 32,8% em 2016
para 31,7% em 2017. Neste mesmo período,
a taxa também caiu entre as mulheres, indo
de 34,1% para 32,6%, assim como para as
pessoas de cor preta ou pardas, a queda foi
de 29,4% para 28,4%. Reforça a desigualdade brasileira, quando se analisa a média de
anos de estudos na faixa dos 25 anos ou
mais de idade, conforme gráfico a seguir:

Fonte: PNAD Contínua 2017, IBGE

Conclui-se, portanto, que a diferença
entre pessoas de cor branca e cor preta ou
parda foi de quase dois anos, refletindo a exacerbada desigualdade social brasileira, e, por
conseguinte, contribuindo para a dificuldade
ao acesso de melhores condições de emprego e renda.

DISCUSSÃO
Dentro da concepção moderna, Joaquin Herrera Flores (2002), citação de Flávia
Piovesan (2006, p. 6), conceitua os Direitos
Humanos como uma composição da nossa
racionalidade de resistência, na medida em
traduzem processos que inauguram e concretizam espaços de luta pela dignidade humana, realçando, sobremaneira, a esperança de
um horizonte moral, baseado pela gramática
da inclusão, refletindo a plataforma emancipatória de nosso tempo.
De suma importância trazer o diálogo
intercultural sobre a dignidade humana e que
promove uma concepção mestiça de direitos humanos, conforme ensina Boaventura
(2011).
À luz de inúmeras transformações da
sociedade, e diante de formas econômicas
como a industrialização tradicional e a era
do conhecimento, o mundo está diante de
exacerbadas desigualdades sociais. Neste
contexto, Gallardo (2013, p. 107) ensina que
os direitos humanos vivem um mau momento,
atualmente, sendo que estes direitos devem
ser diagnosticados, revalorizados ou ressemantizados.
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Importante se faz que seja criada uma
cultura de direitos humanos em âmbito mundial para que este mau momento vivido pelos
direitos humanos seja superado. Neste sentido, Gallardo salienta que a educação deve
ser levada a sério, assim assevera:
[...] Uma cultura de direitos humanos demanda também uma profunda transformação de nossas práticas e concepções
educativas. [...] Levar a sério a educação
para que o ser humano seja possível
como sujeito particular e individual (criança, mulher, indígena, trabalhador, cidadão
etc.) como projeção universal, como projeto de humanidade, contém a revolução
política da educação [...] (2013, p. 109).

Ainda, Paulo Freire (1979, p. 39) ensina
o papel da educação como fonte de consciência para o indivíduo, contribuindo para a
sua liberdade:
Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua situação concreta, mais emerge,
plenamente consciente, comprometido,
pronto a intervir na realidade para mudá-la. Uma educação que procura desenvolver a tomada de consciência e a atitude
crítica, graças à qual o homem escolhe
e decide, liberta-o em lugar de submetê-lo, de domesticá-lo, de adaptá-lo como
faz com muita frequência a educação em
vigor num grande número de países do
mundo, educação que tende a ajustar o
indivíduo a sociedade, em lugar de promovê-lo em sua própria linha (FREIRE,
1979, o. 39).

Nesta linha, enfatiza Adorno sobre a
possibilidade de uma educação para a emancipação (1955, p. 182-183):

Tenho a impressão de que, por mais que
isto seja almejável, tudo ainda se dá exclusivamente no âmbito institucional, sobretudo da escola. Mesmo correndo o risco
de ser chamado de filósofo, o que, afinal,
sou, diria que a figura em que a emancipação se concretiza hoje em dia, e que
não pode ser pressuposta sem mais nem
menos, uma vez que ainda precisa ser
elaborada em todos, mas realmente em
todos os planos da vida, e que, portanto,
a única concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção
orientem toda a sua energia para que a
educação seja uma educação para a contradição e para a resistência (ADORNO,
1955, p. 182-183).

Segundo Cury (2002), o acesso à educação é uma forma de abertura que propicia
à pessoa uma chave da autoconstrução e de
se reconhecer como capaz de opções. Nesta medida, o direito à educação consiste em
uma oportunidade de crescimento cidadão,
configurando-se como um caminho de opções diferenciadas e uma chave de crescente
estima do indivíduo.
Através do acesso à educação o sujeito
poderá se autoconstruir, sendo uma oportunidade para o seu crescimento e formação da
sua autoestima.
De acordo com Candiotto e Custódio
(2017, p. 17.441), observa-se que:
O acesso ao ensino de qualidade pode
contribuir sobremaneira para a formação
cultural do indivíduo, além da geração
de conhecimento. Nesta linha, as perspectivas em termos de empregabilidade
melhoram, aumentando a autonomia do
ser humano quanto às suas decisões.
Em suma, resta evidente que a educação
consiste em uma ferramenta sólida para
que o indivíduo atinja o seu desenvolvimento e, por conseguinte, a sua emancipação (CANDIOTTO; CUSTÓDIO (2017,
P. 17.441).
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O emprego de políticas públicas na
área educacional deve contribuir sobremaneira para a ocorrência de processos emancipatórios dos seres humanos e, consequentemente, para a criação de uma cultura de
direitos humanos.
Ainda, conforme ensina Saviani (2011),
a educação consiste na condição necessária
para o exercício de todos os direitos: civis, sociais, econômicos ou políticos. Enfatiza este
autor que a sociedade atual se tornou extremamente urbana e industrial. Diante desta ótica, utilizou-se da celebração de Códigos para
amparar as relações sociais e econômicas. E
somente as pessoas com acesso à educação
entenderam os seus direitos, os quais estão
previstos nestes Códigos. Portanto, o acesso
à educação é fundamental para a garantia
dos direitos dos cidadãos.
Neste sentido, à luz do ora disposto, observa-se que a educação é direito universal,
sendo que o seu acesso deve ser garantido
a todos, ficando ao Poder Público o dever de
colaborar para que este acesso seja garantido. E diante do acesso à educação o indivíduo poderá se emancipar.
Buscando romper com o abandono do
investimento público no setor educacional
brasileiro, Saviani (2011, p. 54), propôs uma
mudança, qual seja:
Para romper com essa lógica é necessário pôr em prática uma medida de impacto que permita imediatamente mudar
a situação das escolas e levantar ânimo
dos professores que passarão a desenvolver suas atividades com entusiasmo e
dedicação. Para viabilizar essa mudança
propôs, em 1997, para o Plano Nacional
de Educação, que se dobrasse imediatamente o percentual do PIB investido em
educação passando, dos atuais, cerca de
4% para 8% (SAVIANI, 2011, p. 54).

Diante da teoria de Saviani, o Brasil
teria recursos para tratar a educação como
prioridade, efetuar investimento em melhores
condições de trabalho aos professores, bem
como estimular a carreira. A aplicação do investimento proposto por Saviani (2011) seria
factível, tendo em vista que em vários países
esta prática ocorre costumeiramente, como
EUA (7,5%), Canadá (7,6%), Noruega (8,7%),
e Suécia (8,8%).
Surgiram críticas à tese de Saviani, enfatizando que os recursos seriam limitados e
não se teria disponibilidade de caixa para o
investimento em educação proposto por este
filósofo brasileiro. Como a nona maior economia mundial, o Brasil apresenta recursos
suficientes para o investimento necessário em
educação. O que ocorre é a ineficiência com
os gastos públicos, principalmente problemas
relacionados com a corrupção.
Além dos argumentos dos elevados
gastos com a corrupção, colaborando com a
sua tese, conforme argumentos abaixo, Saviani (2011) rebate os críticos, enfatizando que
o Brasil está entre as maiores economias do
mundo; inúmeros países aportam em torno
de 8% do PIB em educação; medida realizada imediatamente causaria forte impacto;
atualmente prevalece a sociedade do conhecimento, na qual a educação formal é a base
para o desenvolvimento, sem ela os indivíduos ficam excluídos e as organizações perdem
a sua produtividade; a educação deve ser o
fator estratégico para o desenvolvimento de
um país.
O Autor Dermeval Saviani reformula sua
tese de 1997, e pede para transportar para a
educação todos os recursos disponíveis:
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[...] a educação será a via escolhida para
atacar de frente, e simultaneamente, todos esses problemas. Com efeito, se
ampliarmos o número de escolas tornando-as capazes de absorver toda a população em idade escolar nos vários níveis
e modalidades de ensino; se povoarem
essas escolas com todos os profissionais
de que elas necessitam, em especial os
professores em tempo integral e bem remunerados, nós atacaremos o problema
do desemprego diretamente, pois serão
criados milhões de empregos. Atacaremos o problema da segurança, pois retiramos das ruas e do assédio do tráfico de drogas um grande contingente de
crianças e jovens. Mas, principalmente,
atacaremos todos os demais problemas,
pois promovemos o desenvolvimento econômico, uma vez que esses milhões de
pessoas com bons salários irão consumir
e, com isso, ativar o comércio que, por
sua vez, ativará o setor produtivo (indústria e agricultura) que irá produzir mais,
contratar mais pessoas (SAVIANI, 19970.

Uma educação que procura desenvolver
a tomada de consciência e a atitude crítica, graças à qual o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de submetê-lo, de
domesticá-lo, de adaptá-lo como faz com
muita frequência a educação em vigor
num grande número de países do mundo,
educação que tende a ajustar o indivíduo
a sociedade, em lugar de promovê-lo em
sua própria linha (FREIRE, 1979, p. 39).

Isto posto, o acesso à educação pode
contribuir para a redução da desigualdade
socioeconômica, bem como a melhoria das
condições de vida da população brasileira e
culminar com a garantia dos direitos humanos.

Como consequência do investimento
em educação, o efeito multiplicador na economia e sociedade brasileira faria com que
o Estado arrecada mais impostos e pudesse
atender melhor questões oriundas dos setores da saúde e de infraestrutura. Não obstante
aos aspectos econômicos ora mencionados,
destaca-se que o acesso à educação pode
contribuir para a emancipação do ser humano. Neste sentido, Paulo Freire (1979, p. 39)
destaca o aspecto da liberdade proporcionada pelo acesso à educação:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil apresentou a 10.ª posição como país mais desigual do mundo, sendo quem
em 2015, ficou com o índice de 0,515, conforme dados do Relatório de Desenvolvimento
Humano da ONU (Organização das Nações Unidas). Comparando o índice Gini do Brasil com
países de localidades próximas, detona-se que nações como o Uruguai, Argentina e Chile
apresentam melhor posição, ou seja, apresentam situações de desigualdades menores.
Conclui-se, que diversos fatores contribuem para o acirramento da desigualdade no
Brasil, dentre eles, fatores históricos, elevada concentração de renda, a corrupção e as dificuldades brasileiras em propiciar à sua população o acesso e a manutenção do ensino de
qualidade, sendo que estes colaboram para a infringência dos direitos humanos.
Historicamente, observa-se que a formação da colônia de exploração e a prática do
presidencialismo de coalizão colaboraram sobremaneira para a elevação dos gastos públicos,
desviando, desta forma, os recursos de áreas essenciais, como a educação e, por conseguinte, colabora para o reforço da desigualdade no Brasil.
A exacerbada concentração de renda brasileira também corrobora para o acirramento
da desigualdade do país, seja através do seu sistema tributário que aglutina a cobrança dos
impostos no consumo, penalizando as pessoas com renda inferior, seja mediante longos anos
de prática de índices inflacionários elevados. De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2017, 10% da população brasileira concentrava 43,3%
da renda, sendo que, do outro lado da pirâmide, os 10% mais pobres possuíam apenas 0,7%
da renda total.
A prática reiterada da corrupção no Brasil colabora para a infringência dos direitos da
população, pois os recursos que outrora deveriam ser empregados pelo Estado para a prática
de serviços públicos de qualidade, vêm sendo utilizados para desvios dos cofres públicos,
mediante inúmeros e sucessivos escândalos de corrupção, consagrados pelas condenações
de políticos junto ao Poder Judiciário Nacional.
Diante deste cenário de exacerbada desigualdade social, o investimento em educação
se faz urgente e imperioso, pois através deste, traria o efeito multiplicador na economia e
sociedade brasileira, fazendo com que o Estado arrecade mais impostos e pudesse atender
melhor questões oriundas dos setores da saúde e de infraestrutura. Não obstante aos aspectos econômicos ora mencionados, destaca-se que o acesso à educação pode contribuir para
a emancipação do ser humano, mitigando, por consequência, a ação dos direitos humanos.
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INCLUSÃO NO AMBIENTE ESCOLAR
RESUMO: A educação inclusiva visa promover, assegurar o desenvolvimento das potencialidades
dos educandos que apresentam necessidades especiais no processo de ensino e aprendizagem,
ampliando valores, atitudes, conhecimentos, habilidades, competências, autonomia, exercício de
sua cidadania para sua inserção e equidade social. Esta pesquisa sobre a inclusão do deficiente
na escola busca analisar o desenvolvimento destes alunos enquanto deficientes, num processo
de igualdade e direito escolar e também analisar, refletir sobre a educação especial, quanto aos
serviços de apoio especializado, formação docente, a contribuição e o papel preponderante
comprometido da escola, no atendimento às necessidades específicas dos alunos excepcionais,
na concepção integradora, democrática dos mesmos.

Palavras-chave: Inclusão; Desenvolvimento; Escola.
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INTRODUÇÃO

D

e fato, a exclusão social é uma realidade, mesmo quando as pessoas estão
devidamente apoiadas pelos avanços da tecnologia aplicada à educação e à
reabilitação. Por outro lado, sabemos que incluir não é simplesmente inserir
uma pessoa na sua comunidade e nos ambientes destinados à sua educação, saúde, lazer,
trabalho. Incluir implica acolher a todos os membros de um dado grupo, independentemente
de suas peculiaridades; é considerar que as pessoas são seres únicos, diferentes uns dos
outros e, portanto, sem condições de serem categorizados.
Já é tempo de reconhecermos que todos estamos juntos e nascemos neste mundo e
que por isso mesmo não podemos excluir ninguém e convidar a que se aproximem os que
estão à margem, pelos mais diferentes motivos, entre os quais os portadores de incapacidades físicas, intelectuais, sensoriais, sociais.
O movimento inclusivo surgiu nos anos 90 e preconiza a inserção incondicional de todas as pessoas como princípio aplicado ao atendimento escolar, clínico, ocupacional, laboral.
Trata-se de um movimento que veio se contrapor, nas áreas da reabilitação e da educação,
ao que se conhece como teoria do meio menos restritivo possível, na qual se baseiam os
serviços segregados de reabilitação e de solicitação do desenvolvimento em seus diferentes
aspectos, inclusive o escolar.
A teoria do meio menos restritivo possível fundamenta a educação especial e todos os
atendimentos de apoio mais comumente disponíveis para as pessoas com deficiência. Nessa
concepção, a inserção da pessoa é condicionada às possibilidades de a pessoa corresponder
às expectativas e exigências de um ambiente considerado regular, normal, no qual a maioria
dos indivíduos consegue se adaptar.
A inclusão é, portanto, um conceito revolucionário, que busca remover as barreiras que
sustentam a exclusão em seu sentido mais lato e pleno. Aplica-se a todos os que se encontram permanente ou temporariamente incapacitados pelos mais diversos motivos, a agir e a
interagir com autonomia e dignidade no meio em que vivem.
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AMBIENTE, PROFISSIONAIS E
ACESSIBILIDADE
O desafio da inclusão para os profissionais que atuam a serviço da melhoria da
qualidade de vida humana é projetar artefatos
e lançar propostas que não se destinam apenas a um grupo restrito de pessoas.
A intenção deixou de ser a de "homogeneizar" soluções e de apresentá-las previamente definidas e estabelecidas em função
de casos particulares. Assim sendo, a inclusão nos leva a avançar mais, dado que para
atender a seus preceitos temos de atingir situações de equilíbrio geral, as grandes e tão
almejadas soluções que atingem fins qualitativamente mais evoluídos.
O caso da acessibilidade, por exemplo, entendida como: a possibilidade de utilização, com segurança e independência de
edificações, espaços urbanos e mobiliários
por pessoas com deficiência, ilustra bem o
efeito da inclusão sobre as concepções arquitetônicas. A inclusão é uma motivação
para que arquitetos, urbanistas, engenheiros
tracem seus projetos, segundo os preceitos
do chamado "Desenho Universal". Esse novo
conceito visa atender às necessidades de homens, mulheres, crianças, velhos, moços e
abrange aspectos antropométricos, ergonométricos, pois procura desenhar ambientes
em que as pessoas possam se acomodar,
independentemente de suas medidas - altos,
baixos, gordos, magros, em diferentes posições sentados, em pé.
Aplica-se também aos sistemas em que
os produtos possam ter peças opcionais, intercambiáveis, de modo que permitam o uso
de acessórios para atenderem a necessidades emergentes de pessoas com diferentes
necessidades. O Desenho Universal não é,
pois, uma concepção arquitetônica unicamente dirigida a pessoas com incapacidades.
Os projetos assim delineados obedecem a

padrões estéticos podendo ser bonitos, atraentes e muitas vezes lúdicos; os produtos
devem, acima de tudo, visar ao bem-estar e
autonomia das pessoas em geral.
Ao provocar uma "virada" na maneira de
se engendrar projetos em todas as áreas do
conhecimento e no modo pelo qual nos relacionamos conosco mesmos e com os outros,
esse novo paradigma toca também o terreno
dos relacionamentos científicos entre si e com
outros campos da atividade humana. Na educação escolar, a inclusão veio revolucionar o
sistema organizacional e as propostas curriculares vigentes.
A meta da inclusão escolar é transformar as escolas, de modo que se tornem espaços de formação e de ensino de qualidade
para todos os alunos. A proposta inclusiva
nas escolas é ampla e abrangente, atendo-se
às peculiaridades de cada aluno. A inclusão
implica mudança de paradigma, de conceitos
e posições, que fogem às regras tradicionais
do jogo educacional, ainda fortemente calcadas na linearidade do pensamento, no primado do racional e da instrução, na transmissão
dos conteúdos curriculares, na seriação dos
níveis de ensino.
Para que as escolas sejam verdadeiramente inclusivas, ou seja, abertas à diversidade, há que se reverter o modo de pensar, e de
fazer educação nas salas de aula, de planejar
e de avaliar o ensino e de formar e aperfeiçoar o professor, especialmente os que atuam
no Ensino Fundamental. Entre outras inovações, a inclusão implica também uma outra
fusão, a do ensino regular com o especial e
em opções alternativas da qualidade de ensino para os aprendizes em geral.
As escolas ainda resistem muito à inclusão, no sentido pleno e total, que engloba
todos os alunos, sem exceção, entre os quais
os que são ou estão mais severamente prejudicados. Mas há muitas que já estão aderindo
à ideia e modificando seus procedimentos,
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incrementando seus projetos de ação, aprimorando o trabalho de suas equipes pedagógicas para incluir, incondicionalmente, todos
os aprendizes em suas salas de aulas, porque
é justo e desejável agir assim. As formações
dos professores para atender às necessidades da área da educação especial devem
ocorrer em três âmbitos:
Na formação inicial de todos os professores, em nível médio ou superior, incluindo
formação específica das necessidades especiais de caráter generalista, ou seja, deve
contemplar as diferentes categorias de alunos
com deficiência, na perspectiva do professor
reconhecer a existência de necessidades educacionais especiais, e saber buscar e implementar propostas pedagógicas respectivas;

FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Na formação de professores de educação especial, orientados para o atendimento
á uma categoria específica de necessidades,
em nível superior, para suporte pedagógico
especializado à escola, ao docente de classe comum, ao processo pedagógico e aos
alunos que apresentam necessidades educacionais especiais (sejam temporárias ou
permanentes) matriculados em escolas de
ensino regular; ou para docência em classes
e escolas especiais da educação básica.
Esta formação deve ocorrer num processo de formação inicial dos professores de
educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, ou de forma complementar,
para qualquer docente da educação básica
ou profissional. Na formação de professor dos
docentes e de outros profissionais especialistas no planejamento, gestão e na supervisão
da educação, em nível de pós-graduação,
desenvolvendo estudos sobre as diversas
categorias, no intuito de atuar nos sistemas
de ensino e de formar novos docentes para
o atendimento educacional de excepcionais,
em todos os níveis de educação.

Assim, o professor estará instrumentalizado para atender as necessidades da realidade de análise da educação especial, que
envolvam tanto o “saber”, como o “saber fazer” e o “saber ser”, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino, para uma ação pedagógica pertinente ao cotidiano escolar inclusivo. Este trabalho tem como objetivo abordar o
tema da Inclusão do deficiente mental na escola com a finalidade de enfatizar a importância da educação inclusiva que é ainda muito
polêmica no Brasil. Portanto, viemos através
deste esclarecer as principais questões vinculadas à inclusão dos deficientes mentais
na escola.
Essas contribuições são necessárias
para que o sistema educacional responde tanto aos educandos que nela buscam saberes,
bem como aos desafios que são atribuídos na
realização da função formativa e de integração, reconhecendo e valorizando a diversidade, como foco enriquecedor no processo de
ensino, para que se promova uma educação
inclusiva e de qualidade para todos, no objetivo de equidade social.
A educação especial e a inclusão do
Deficiente Mental na Escola foi embasado,
principalmente, na autora Maria Teresa Eglér
Mantoan e no autor Marcos J. S. Mazzotta,
objetivando analisar, refletir sobre a educação
especial, os serviços de apoio especializado,
formação do docente, a contribuição e o papel preponderante, comprometido da escola,
no atendimento às necessidades específicas
dos alunos excepcionais, na concepção integradora, democrática dos mesmos.
Este trabalho tem o propósito de apresentar aos educadores em geral que a inclusão é um ato de humanidade (humanismo),
e não apenas obediência a uma lei criada
pelo Conselho Nacional de Educação, visto
que a diversidade deve ser trabalhada com
naturalidade, uma vez que, ninguém é igual
a ninguém, cada um tem suas potencialida31 - maio/2021 - Educar FCE
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des e habilidades, portanto, é preciso que o
professor se prepare para atender a todos os
educandos e suas necessidades.
Assim, a educação especial compõe um
processo contínuo que compreende desde o
mais usual ao mais especializado, propiciando a inclusão destes alunos especiais ao sistema educacional. A inclusão é um processo
cheio de imprevistos, sem fórmulas prontas,
mas que exige aperfeiçoamento.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No tema apresentado como perspectiva
humana da inclusão, a educadora e pesquisadora Maria Teresa Eglér Mantoan contribui
com seu trabalho que está voltado para estudos e pesquisas envolvendo professores,
alunos portadores de deficiência (principalmente mental) e o ambiente onde se dá a
aprendizagem desses alunos. Devido à sua
dedicação como pesquisadora criou o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de
Pessoas com Deficiência - LEPED.
A professora Maria Teresa preocupada
com a educação inclusiva no Brasil defende
a integração de crianças deficientes na escola de ensino regular, uma vez que, baseada
na teoria Piagetiana destaca a importância
da ativação do funcionamento mental de deficientes mentais e os efeitos sobre o comportamento adaptativo dessas pessoas. Para
nós o importante a ressaltar nesta pesquisa
é a valorização do desenvolvimento cognitivo, emocional e social que um aluno com
deficiência pode alcançar, desde que esteja
inserido num contexto onde é tratado de forma humana e natural, independentemente do
grau de deficiência que carrega.
Como Mantoan descreve na “escola inclusiva professores e alunos aprendem uma
lição, dificilmente ensina”: é primordial respeitar as diferenças. Na verdade, a Constituição
garante desde 1988 o acesso de todos ao
Ensino Fundamental, sendo que alunos com

necessidades especiais devem receber atendimento especializado, porém não substitui o
ensino regular, existem instituições especializadas que alegam que as crianças devem
receber atendimento em escolas especiais,
onde tenha ensino adaptado. Entretanto conforme pesquisas realizadas pela professora
Mantoan e sua equipe comprovam que além
do atendimento especializado, essas crianças
com deficiências necessitam da integração
no ensino regular para seu desenvolvimento
social.
A escola para receber alunos portadores de deficiência precisa fundamentalmente
estar preparada, não somente no aspecto físico, mas também buscar mudanças nas práticas pedagógicas usuais, conscientização do
corpo docente para o trabalho com a diversidade, como forma de oportunizar a educação
básica a todos os alunos, quebrando barreiras
e limitações de toda ordem, vivenciar a experiência da diferença, possibilitando às crianças
numa vida adulta vencer os fantasmas dos
preconceitos, desta forma proporcionando ao
deficiente uma vida social, um espaço na sociedade que é seu, por direito humano.
O fim da educação inclusiva é a conquista da autonomia moral e intelectual de
pessoas com deficiência, porém recentemente foi acrescentada a este fim a valorização
dos papéis sociais, entretanto, os programas
de ensino não têm como objetivo apenas a
integração social e física, mas também os
desenvolvimentos acadêmicos, envolvendo a
operacionalização e uma maior precisão de
habilidades cognitivas.
Torna-se, portanto, um desafio à Pedagogia o verdadeiro fim educacional para educação inclusiva, para isso é necessário um
trabalho docente preocupado em estabelecer
uma proposta adequada às necessidades de
deficiente, levando em conta que não se pode
avaliar à todos da mesma forma, buscando
um final padronizado, é necessário readap31 - maio/2021 - Educar FCE
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tar o sistema de avaliação, pois a função da
avaliação não é medir se a criança chegou a
um determinado ponto, mas se ela cresceu.

e o “saber ser”, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, para uma ação pedagógica
pertinente ao cotidiano escolar inclusivo.

Segundo Marcos J. S. Mazzotta (2002,
p.31), educação especial refere-se a uma modalidade de ensino que abrange conjunto de
recursos e serviços educacionais especiais
organizados para apoiar, suplementar e, em
alguns casos, substituir os serviços educacionais comum, visando promover, garantir
a educação formal, o desenvolvimento das
potencialidades dos educandos portadores
de necessidades especiais, condutas típicas
de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, deficiência mental,
visuais, auditivas, físicas e múltiplas ou altas
habilidades (superdotados), e que incorpora
diferentes níveis e graus do sistema de ensino.

Estas contribuições são necessárias
para que o sistema educacional responde
tanto aos educandos que nela buscam saberes, bem como aos desafios que são atribuídos na realização da função formativa e
de integração, reconhecendo e valorizando
a diversidade, como um foco enriquecedor
no processo de ensino, para que se promova
uma educação inclusiva e de qualidade para
todos, no objetivo de equidade social.

Fundamenta-se em referenciais teóricos
e vivências compatíveis com necessidades
específicas do educando aliados à presença
de recursos e serviços educacionais como:
professores especialmente preparados, adaptações curriculares ou currículos especiais,
matérias, aparelhos e equipamentos específicos que caracterizam a educação especial.
Assim, como a educação comum e a
educação especial se configuram como partes de uma mesma e única educação, com
elementos de diferenciação e de identificação
que se estabelecem e se desenvolvem em
função das condições concretas a atender.
Portanto, a educação especial se insere na
transversalidade da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio) e
da educação escolar. Desta forma, é a escola, consciente de sua função que se coloca
à disposição do educando, tornando-se um
espaço inclusivo.
O professor deverá ser instrumentalizado para atender as necessidades da realidade de análise da educação especial, que
envolvem tanto o “saber”, como “saber fazer”

É a nossa capacidade de entender e
reconhecer o outro, e assim ter o privilégio de
conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas
as pessoas, sem exceção. É para o estudante
com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados,
para todas as minorias e para a criança que
é discriminada por qualquer motivo.
A verdadeira inclusão deverá ter como
alicerce um processo de construção de consensos (valores, políticas e princípios) proveniente de uma reflexão coletiva sobre o que
é a escola, quais as suas funções, os seus
problemas e a maneira de solucioná-los. Deve-se buscar uma reflexão orientada para o
diagnóstico e para a ação, e isso não se limita ao atendimento dos princípios normativos
legais que justificam a inclusão.
É preciso, como sublinhamos anteriormente, adotar a concepção de homem que
traça as ações e orienta as formas para pensar na própria integração. Na educação inclusiva não se espera que a pessoa com deficiência se adapte à escola, mas que esta se
transforme de forma a possibilitar a inserção
daquela.
Na educação especial e mais precisamente no interior de nossos estudos voltado
à inclusão do deficiente mental, julgamos de
31 - maio/2021 - Educar FCE
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forma imperativa como se estabelece a autonomia. Ela se mostra às vezes, de acordo
com os paradigmas de apoio, embora apresente paradigmas apoiados no sentido político oposto. É neste contexto que se estabelecem os valores e princípios do processo
de inclusão do deficiente mental. Deficiência
mental é um atraso ou lentidão no desenvolvimento mental que pode ser percebido na maneira de falar, caminhar, escrever. O grau de
deficiência mental varia de leve a profundo.
Geralmente os deficientes mentais têm
dificuldades para se operar às ideias de forma abstrata. Como não há um perfil único, é
necessário um acompanhamento individual e
contínuo, tanto da família como do corpo médico. As deficiências não podem ser medidas
e definidas genericamente. Há que levar em
conta a situação atual da pessoa, ou seja, a
condição que resulta da interação entre as
características do indivíduo e as do ambiente.
Informe-se sobre as especificidades e os instrumentos adequados para fazer com que o
jovem encontre na escola um ambiente agradável, sem discriminação e capaz de proporcionar um aprendizado afetivo, tanto do ponto
de vista educativo quanto social.
A inclusão de estudantes com deficiência representa um avanço histórico em
relação ao movimento de integração, que
pressupunha algum tipo de treinamento do
deficiente para permitir sua participação no
processo educativo comum. A inclusão postula uma reestruturação do sistema de ensino,
com objetivo de fazer com que a escola se
torne aberta às diferenças e competente para
trabalhar com todos. A inclusão é um desafio
para os sistemas educacionais, as escolas
devem e podem se preparar para receber alunos com deficiências, e alcançar resultados
positivos.

Este trabalho tem o propósito de apresentar de forma geral que a inclusão é um ato
de humanidade e não apenas uma obediência à lei imposta, e que a escola tem que ser
o reflexo da vida do lado de fora. O grande
ganho, para todos, é viver a experiência da
diferença. Se os estudantes não passarem
por isso na infância, mais tarde terão muita
dificuldade de vencer os preconceitos.
A inclusão possibilita aos que são discriminados pela deficiência, pela classe social
ou pela cor que, por direito, ocupem o seu
espaço na sociedade. Se isso não ocorrer,
essas pessoas serão sempre dependentes e
terão uma vida cidadã pela metade. Você não
pode ter um lugar no mundo sem considerar
o do outro, valorizando o que ele é, o que
pode ser. Além disso, o maior ganho está em
garantir a todos a educação.
Mais do que criar condições para os
deficientes, a inclusão é um desafio que implica mudar a escola comum todo, no projeto
pedagógico e na postura diante dos alunos.

A POLÍTICA EDUCACIONAL
Percorrendo os períodos da história
universal, desde os mais remotos tempos,
evidenciam-se teorias e práticas sociais segregadoras, inclusive quanto ao acesso ao
saber. Poucos podiam participar dos espaços
sociais nos quais se transmitiam e se criavam
conhecimentos. A pedagogia da exclusão tem
origens remotas, condizentes com o modo
como estão sendo construídas as condições
de existência da humanidade em determinado
momento histórico.
Os indivíduos com deficiências, vistos
como “doentes” e incapazes, sempre estiveram em situação de maior desvantagem,
ocupando, no imaginário coletivo, a posição
de alvos da caridade popular e da assistência
social, e não de sujeitos de direitos sociais,
entre os quais se inclui o direito à educação.
Ainda hoje, constata-se a dificuldade de acei31 - maio/2021 - Educar FCE
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tação do diferente no seio familiar e social,
principalmente do portador de deficiências
múltiplas e graves, que na escolarização apresenta dificuldades acentuadas de aprendizagem.
Além desse grupo, determinados segmentos da comunidade permanecem igualmente discriminados e à margem do sistema educacional. É o caso dos superdotados,
portador de altas habilidades, “brilhantes” e
talentosos que, devido a necessidades e motivações específicas – incluindo a não aceitação da rigidez curricular e de aspectos do
cotidiano escolar – são tidos por muitos como
trabalhosos e indisciplinados, deixando de receber os serviços especiais de que necessitam, como por exemplo, o enriquecimento e
aprofundamento curricular.
Assim, esses alunos muitas vezes abandonam o sistema educacional, inclusive por
dificuldades de relacionamento. Outro grupo
que é comumente excluído do sistema educacional é composto por alunos que apresentam dificuldades de adaptação escolar por
manifestações condutuais peculiares de síndromes e de quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos
no desenvolvimento, dificuldades acentuadas
de aprendizagem e prejuízo no relacionamento social.
Certamente, cada aluno vai requerer
diferentes estratégias pedagógicas, que lhes
possibilitem o acesso à herança cultural, ao
conhecimento socialmente construído e à
vida produtiva, condições essenciais para a
inclusão social e o pleno exercício da cidadania. Entretanto, devemos conceber essas estratégias não como medidas compensatórias
e pontuais, e sim como parte de um projeto
educativo e social de caráter emancipatório
e global.
A construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental importância para o desenvolvimento e a manutenção

de um Estado democrático. Entende-se por
inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade,
sociedade essa que deve estar orientada por
relações de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais,
de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade,
em todas as dimensões da vida.
Como parte integrante desse processo
e contribuição essencial para a determinação
de seus rumos, encontra-se a inclusão educacional. Um longo caminho foi percorrido entre
a exclusão e a inclusão escolar e social. Até
recentemente, a teoria e a prática dominantes relativas ao atendimento às necessidades
educacionais especiais de crianças, jovens e
adultos, definiam a organização de escolas e
de classes especiais, separando essa população dos demais alunos. Nem sempre, mas
em muitos casos, a escola especial desenvolvia-se em regime residencial e, consequentemente, a criança, o adolescente e o jovem
eram afastados da família e da sociedade.
Esse procedimento conduzia, invariavelmente,
a um aprofundamento maior do preconceito.
Essa tendência, que já foi senso comum
no passado, reforçava não só a segregação
de indivíduos, mas também os preconceitos
sobre as pessoas que fugiam do padrão de
“normalidade”, agravando-se pela irresponsabilidade dos sistemas de ensino para com
essa parcela da população, assim como pelas omissões e/ou insuficiência de informações acerca desse alunado nos cursos de
formação de professores.
Na tentativa de eliminar os preconceitos e de integrar os alunos portadores de
deficiências nas escolas comuns do ensino
regular, surgiu o movimento de integração
escolar. Esse movimento caracterizou-se, de
início, pela utilização das classes especiais
(integração parcial) na “preparação” do aluno
para a “integração total” na classe comum.
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Ocorria, com freqüência, o encaminhamento
indevido de alunos para as classes especiais
e, consequentemente, a rotulação a que eram
submetidos.
O aluno, nesse processo, tinha que se
adequar à escola, que se mantinha inalterada.
A integração total na classe comum só era
permitida para aqueles alunos que conseguissem acompanhar o currículo ali desenvolvido.
Tal processo, no entanto, impedia que a maioria das crianças, jovens e adultos com necessidades especiais alcançassem os níveis
mais elevados de ensino. Eles engrossavam,
dessa forma, a lista dos excluídos do sistema
educacional.
Na era atual, batizada como a era dos
direitos, pensa-se diferentemente acerca das
necessidades educacionais dos alunos. A
ruptura com a ideologia da exclusão proporcionou a implantação da política de inclusão,
que vem sendo debatida e exercida em vários
países, entre eles o Brasil. Hoje, a legislação
brasileira posiciona-se pelo atendimento dos
alunos com necessidades educacionais especiais preferencialmente em classes comuns
das escolas, em todos os níveis, etapas e
modalidades de educação e ensino.
A educação tem hoje, portanto, um grande desafio: garantir o acesso aos conteúdos
básicos que a escolarização deve proporcionar a todos os indivíduos – inclusive àqueles
com necessidades educacionais especiais,
particularmente alunos que apresentam altas habilidades, precocidade, superdotação;
condutas típicas de síndromes psicológicos,
neurológicos ou psiquiátricos; portadores de
deficiências, ou seja, alunos que apresentam
significativas diferenças físicas, sensoriais ou
intelectuais, decorrentes de fatores genéticos,
inatos ou ambientais, de caráter temporário
ou permanente e que, em interação dinâmica com fatores socioambientais, resultam em
necessidades muito diferenciadas da maioria
das pessoas.

Ao longo dessa trajetória, verificou-se a
necessidade de se reestruturar os sistemas
de ensino, que devem organizar-se para dar
respostas às necessidades educacionais de
todos os alunos. O caminho foi longo, mas aos
poucos está surgindo uma nova mentalidade,
cujos resultados deverão ser alcançados pelo
esforço de todos, no reconhecimento dos direitos dos cidadãos. O principal direito refere-se à preservação da dignidade e à busca da
identidade como cidadãos. Esse direito pode
ser alcançado por meio da implementação da
política nacional de educação especial. Existe
uma dívida social a ser resgatada.
Vem a propósito a tese defendida no
estudo e Parecer da Câmara de Educação
Básica (CEB/CNE) sobre a função reparadora
na Educação de Jovens e Adultos (EJA) que,
do seu relator Professor Carlos Roberto Jamil Cury, mereceu um capítulo especial. Sem
dúvida alguma, um grande número de alunos
com necessidades educacionais especiais
poderá recuperar o tempo perdido por meio
dos cursos dessa modalidade:
“Desse modo, a função reparadora da
EJA, no limite, significa não só a entrada no
circuito do direito civil pela restauração de um
direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todos e qualquer ser humano”. Desta negação, evidente
na história brasileira, resulta uma perda: o
acesso a um bem real, social e simbolicamente importante. Logo, não se deve confundir a
noção de reparação com a de suprimento”.
Falando da Função Equalizadora, o
mesmo parecer específico: “A igualdade e a
desigualdade continuam a ter relação imediata ou mediata com o trabalho. Mas seja para
o trabalho, seja para a multiformidade de inserções sócio – político – cultural, aqueles
que se virem privados do saber básico, dos
conhecimentos aplicados e das atualizações
requeridas, podem se ver excluídos das an31 - maio/2021 - Educar FCE
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tigas e novas oportunidades do mercado de
trabalho e vulneráveis a novas formas de desigualdades. Se as múltiplas modalidades de
trabalho informal, o subemprego, o desemprego estrutural, as mudanças no processo de
produção e o aumento do setor de serviços
geram uma grande instabilidade e insegurança para todos os que estão na vida ativa e
quanto mais para os que se vêem desprovidos de bens tão básicos, como a escrita e a
leitura”. (Parecer nº 11/2000-CEB/CNE.).
Certamente, essas funções descritas e
definidas no Parecer que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação de
Jovens e Adultas podem, sem prejuízo, qualificar as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, principalmente
porque muitos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais também se
incluem nessa modalidade de educação.
O movimento de Integração é anterior
ao conceito de Necessidades Educativas Especiais (N.E.E.), mas este conceito vem reforçar a perspectiva integracionista. A integração
do aluno na sala de aula do ensino regular
é uma concretização da necessidade de mudança de atitude face ao ensino tradicional.
É nos anos setenta que mais se tenta
modificar a estrutura tradicional do sistema.
Quando nos finais dos anos setenta se consegue reduzir o número de alunos por turma
(20 alunos), nos casos de integração de uma
ou duas crianças com problemas, espera-se
que os professores, com a turma reduzida
criem uma dinâmica de aula diferente e não
uma superproteção do aluno integrado. A dinâmica da aula (escolha de conteúdos, estratégias e recursos) teria de ser desenvolvida
no sentido de fazer funcionar aquele grupo
de alunos - com aquele aluno - perante o trabalho a realizar.

A dinâmica que a reforma tenta introduzir irá mexer com toda a Escola: espaços,
turmas, professores, gestão e enfoques de
aprendizagem. Para uma criança ou jovem
estar integrado numa escola é necessário ter
uma resposta organizada para as suas necessidades educativas e essa resposta educativa
é da competência da escola da sua área de
residência. Hoje, exige-se à escola regular
não só uma integração, mas também a responsabilidade pela adequação da resposta a
dar a cada criança ou jovem que faça parte
da sua comunidade educativa.
Esta Escola Inclusiva, onde deverá processar-se uma educação para todos, implica
uma responsabilização do meio envolvente
e vai envolver um maior número de intervenientes no processo educativo. O conceito
abrangente de Escola Para Todos faz desviar
a atenção da problemática individual para o
conjunto de recursos que poderão (ou deverão) estar à disposição de qualquer criança
ou jovem que em qualquer altura do seu percurso escolar tenha necessidades educativas.
Assim, a qualidade do ensino e da aprendizagem tem a ver com a individualização das respostas que são criadas e não exclusivamente
com a criação de respostas para determinado
grupo de indivíduos.
O conceito de Escola Para Todos vem
alargar o âmbito da ação da escola, mobilizando e interagindo com os recursos disponíveis e a disponibilizar, exigindo uma dinâmica
em que todos os professores, técnicos da comunidade escolar local e pais se envolvam,
mobilizados e responsabilizados.
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Podemos então deixar destacado que:
• O conceito de necessidades educativas especiais traz consigo uma
mudança na perspectiva da construção da resposta adequada a cada
situação específica”.
• O conceito de educação para todos
vai alargar o âmbito de intervenção
dos professores do ensino regular.
• A escola regular terá de ser uma escola inclusiva é um pólo dinamizador da resposta para cada criança
ou jovem.
A perspectiva ecológica na atuação
educacional vai exigir uma escola aberta, em
interação com o contexto em que está inserida e a redefinição de papéis e funções do
professor do ensino regular, numa dinamização ativa de todos os intervenientes no processo educativo;
A atuação do professor, na sala de aula,
tem de ser reestruturada em função da heterogeneidade do seu grupo/classe, no que
diz respeito aos saberes já adquiridos pelos
alunos, às suas vivências, necessidades e
interesses, numa perspectiva de pedagogia
diferenciada em relação ao mesmo grupo e
no mesmo espaço “(Sanches, 1996)”.
A prática vivida nas escolas continua,
ainda, marcada pela influência das medidas
de apoio pedagógico e educativo, numa perspectiva apenas compensatória. O apoio visto
nessa concepção como algo suplementar,
surge como um extra para remediar, apesar
da premência de uma escola inclusiva.
A legislação mais recente sobre este
assunto refere já as medidas de apoio pedagógico e educativo numa perspectiva diferenciada, tanto ao nível de organização da escola para a diferenciação, como de estratégias
mais específicas de diferenciação pedagógica, nomeadamente o ensino diferenciado no

interior da sala de aula, integrando o mesmo
currículo.
Torna-se assim necessário que a criança ou jovem se sinta num clima seguro para
participar de uma forma mais completa tanto
na vertente acadêmica como na social. “Criar
este clima securizante passa pelo reconhecimento, por parte do professor, do aluno
enquanto pessoa, com um determinado patrimônio sociocultural, com os seus interesses, necessidades, experiências, saberes e
dificuldades. Este reconhecimento alarga-se
ao grupo turma onde a heterogeneidade se
evidencia e exige que não ensine todos os
alunos como se fossem um só – o aluno médio – mas se criem condições para um ensino individualizado, no sentido dos percursos
e das regulamentações” (Benavente, 1992 ;
Perrenoud, 1995, citado por Cadima e outros,
1995).
Há que reconhecer que o contacto e
o convívio, no plano formal e informal, entre
alunos com e sem dificuldades, entre alunos
com e sem deficiências, é um meio insubstituível de normalização de comportamentos; é
uma oportunidade de criar laços de vinculação e de relações afetivas. Estas relações interpessoais podem vir a tornar-se um suporte
emocional fundamental no desenvolvimento
de crianças com necessidades educativas
especiais. Por outro lado, os alunos, ditos
“normais”, poderão desenvolver uma maior
capacidade afetiva e de aceitação das diferenças individuais.
Ainda segundo Cádima (1995, p.46),
a aceitação da diversidade e pluralismo exige um desenvolvimento de uma pedagogia
diferenciada que valorize os sentidos sociais
das aprendizagens, que permita gerir as diferenças do grupo, no seio do próprio grupo e,
através das capacidades que cada membro
tem. Não se trata de dar mais a quem tem
menos ou de partir do que os alunos não
sabem, tal como acontece habitualmente na
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educação compensatória. Numa educação diferenciada criam-se situações que permitam
partilhar o que cada um tem, a partir do que
cada aluno sabe (CÁDIMA,1995).
De tudo o que temos vindo a analisar,
o conceito de Inclusão baseia-se, portanto,
nas necessidades da criança ou jovem vistas
como um todo e não apenas no desempenho
acadêmico do “aluno médio”. O princípio da
Inclusão apela, assim, para uma escola que
tenha em atenção a criança como um todo,
não só criança-aluno, e que, por conseguinte,
acredite no seu desenvolvimento acadêmico,
socioemocional e pessoal.
É grande o desafio que se coloca à escola de encontrar formas de responder efetivamente às necessidades educativas de uma
população escolar cada vez mais heterogênea,
de construir uma Escola Inclusiva, uma escola
que aceite todos e trate de forma diferenciada.
Sabe-se que essa mudança há muito
vem sendo tentada; reconhece-se que estas
grandes mudanças não se fazem de um dia
para o outro. Mas uma análise sistémica permite apontar para três níveis de investimento,
segundo os autores de “Currículos Funcionais
– Manual de Formadores”, a publicar pelo Instituto de Inovação Educacional.

A NÍVEL MACRO (PAÍS)
• Flexibilidade / Rigidez do sistema
educativo;
• Legislação e medidas alternativas
previstas;
• Recursos materiais e humanos;
apoios complementares;
• Formação de professores;
• Critérios de transição e retenção
(avaliação);
• Quadros; Fixação dos professores à
escola.

NÍVEL MESO (ESCOLA)
• Gestão e administração escolar; defesa de uma política de inclusão;
• Organização social escolar;
• Recursos educativos e apoios complementares;
• Relação escola/família/comunidade.

NÍVEL MICRO (SALA DE AULA)
• Atitudes e sensibilidade do professor;
• Diversificação de estratégias, atividades, materiais,
• Diferenciação Pedagógica;
• Aprendizagem cooperativa e ensino
cooperativo;
• Os parceiros (colegas) como suporte social (círculo de amigos);
Os parceiros (colegas) como suporte
instrucional (alunos como tutores)”. Como refere Correia (1997), desta análise sistêmica
pode verificar-se que há responsabilidades
estatais para a implementação de um sistema
inclusivo em nível de:
• Legislação, que considere as reformas necessárias para a implantação
de um sistema inclusivo.
• Financiamento, que assegure os recursos humanos e materiais necessários à inclusão da criança.
• Autonomia, que permita à escola implementar um sistema inclusivo de
acordo com a sua realidade.
• Apoio, que permita às instituições de
ensino superior considerarem alternativas de formação que tenham em
conta a filosofia da inclusão.
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• Sensibilização, que permita ao público em geral perceber as vantagens
de um sistema inclusivo.
• Planificação adequada e que permita uma comunicação saudável entre
o aluno, o professor, os pais e a comunidade (Não atirar o aluno para a
classe regular sem qualquer apoio
coordenado).
• Sensibilização e apoio (aos pais e
à comunidade), que permita o seu
envolvimento com vista ao desenvolvimento global do aluno.
• Flexibilidade para aceitar o fato de
que nem todos os alunos atingem
os objetivos curriculares ao mesmo
tempo, isto é, considerar uma variedade curricular que se adeque às
características individuais de cada
aluno (ensino funcional, mobilidade
comunitária, preparação para o ensino superior, etc.).
• Formação (do professor, do administrador-gestor, de outros técnicos)
que poderá ser em nível de instituição de ensino superior ou em nível
de formação contínua.
• Formação, que permita o seu desenvolvimento tendo em consideração a
planificação e programação educacional para o aluno.
• Participação (na escola, na comunidade), que permita estabelecer uma
boa comunicação entre pais, professores e agentes comunitários.

do aluno.
• Apoio para criar um conjunto de
programas e incentivos que permita
ao aluno um desenvolvimento socioemocional e pessoal adequado às
suas características (em conjunto
com a escola, Governo Local, Governo Central).
• Formação para a sensibilização da
problemática da Inclusão.
Apesar destas mudanças que se impõem e de as questões que constantemente
se levantam serem sobejamente conhecidas,
discutidas e aparentemente óbvias para muitos, verifica-se também que a escola afinal
não tem mudado muito apesar das reformas
do sistema educativo levadas a cabo nos últimos anos.
O caminho a seguir deve ser reformar
as escolas de modo a permitir-lhes encontrar
respostas positivas para a diversidade dos
alunos, olhando para as diferenças individuais. No quadro de referência deste tipo de
contextualização, o reconhecimento das dificuldades experimentadas por alunos e professores pode fornecer um plano de ação para a
mudança e, de fato, conduzir à percepção dos
modos como esta pode ser levada a cabo.
Contudo, este tipo de abordagem só é
possível em escolas onde exista respeito pela
individualidade e uma cultura de colaboração
que encoraje e apóie a resolução de problemas. Culturas deste gênero podem mais facilmente criar condições para a aprendizagem
dos alunos e, paralelamente, para a aprendizagem profissional de todos os professores.

• Apoio, que permita a inclusão da
criança na escola e na comunidade.
• Participação na interligação entre os
serviços comunitários e a escola,
para responder às necessidades específicas do aluno e da família, com
vista a um desenvolvimento global
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O CURRÍCULO INCLUSIVO E AS
VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM A
APRENDIZAGEM
São necessárias mudanças tanto a nível
conceptual como estrutural, para que todos
os alunos completem com sucesso uma educação “básica” através de um acesso idêntico
ao currículo comum. Como diz Wang (1997),
alguns alunos necessitam de mais tempo e de
um nível elevado de apoio para conseguirem
dominar o currículo comum e outros precisam
de menos tempo e de menos ensino direto.
Consequentemente, conseguir atingir
a meta da equidade educativa para todas
as crianças e jovens, incluindo as que têm
necessidades educativas especiais, exige a
mudança de um sistema fixo para um sistema flexível, capaz de garantir a igualdade,
na “oportunidade de aprender”, a todos os
alunos.

Como diz Porter (1997), nesta nova
abordagem da educação de todos os alunos
com necessidades especiais, é fundamental que o professor acredite e seja capaz de
aceitar a responsabilidade do progresso de
todos os alunos. A investigação demonstra
claramente que as atitudes e as expectativas
dos professores têm um impacto significativo
no autoconceito e no sucesso dos alunos.
Um programa inclusivo implica serviços
organizados com base numa abordagem de
apoio colaborativo que substituam o modelo
tradicional baseado na avaliação do aluno,
na prescrição, no ensino especializado. Isto
implica também que o professor do ensino
regular deve acreditar e aceitar que os alunos com necessidades educativas especiais
pertencem à educação regular; e deve confiar
que eles serão capazes de aprender nesta situação. Estas ideias são ilustradas no quadro
seguinte.

As descobertas das últimas investigações assim como o conhecimento dos resultados da implementação de alguns programas inovadores nas escolas ajudam a
compreender melhor como se pode tornar o
ensino mais eficaz e a forma como pode ser
melhorada a aprendizagem dos alunos.
Estas descobertas apontam estratégias
alternativas aos serviços de apoio tradicionais,
as quais são substancialmente mais eficazes.
“Baseados na riqueza das descobertas das
investigações das últimas décadas sobre a
“eficácia”, é possível imaginar uma variedade de programas experimentais que poderão
promover a capacidade das escolas em responder de forma mais eficiente à diversidade
entre os alunos e a uma equidade nos resultados da sua aprendizagem” (Ainscow,1991;
Hegarty,1993; Wang, Reynolds e Walberg,
1987/91, citados por Wang, 1997).
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA UMA SOCIEDADE
SUSTENTÁVEL
RESUMO: Para que se possa alcançar o intento de que a Educação seja uma ferramenta
transformadora, por meio da qual se possa formar sujeitos críticos, cidadãos conscientes e
indivíduos sensíveis ao entorno, é imprescindível que cada ação pedagógica esteja voltada
para vivências reais e práticas, de modo que a aprendizagem seja permeada de sentido. Neste
contexto, um dos temas prementes a serem abordados nas escolas é a relação entre ecologia,
sustentabilidade e alimentação saudável. Por meio da exploração de tais aspectos, é possível
realizar um aprofundamento de conteúdos e conceitos indispensáveis à escolarização. Esta
pesquisa possui relevância devido à importância das discussões acerca da necessidade de
estimular o aluno a refletir e compreender as questões ambientais da atualidade. É imprescindível
que o professor busque e descubra meios de provocar inquietações em seus alunos no que tange à
natureza e a maneira como nos relacionamos com ela, articulando estas reflexões e conceituações
a conteúdos curriculares. A ação humana afeta diretamente o equilíbrio dos processos da natureza
e é indispensável que a escola fomente e medeie o desenvolvimento de uma consciência a esse
respeito nos jovens, de forma que o olhar sobre o planeta possa ser transformado e seja possível
que a sociedade reconheça seu papel no contexto da sustentabilidade.

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

N

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

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

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

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

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

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

A escola possui um papel de grande
importância no direcionamento sobre a questão ambiental, pois ela forma aqueles que farão a gestão da sociedade no futuro. Assim,
cada aluno deve receber da escola uma formação que prime por construir conhecimento
sobre fenômenos naturais, bem como sobre
as consequências de nossas ações sobre o
ambiente.

Os principais fatores que contribuem
para essa não aplicação encontram-se intimamente relacionados a falta de conhecimentos
sobre a própria política por parte da população e também a falta de interesse pelas
instituições.

Falar de Educação Ambiental é abordar
tema transversal que pode e deve perpassar
toda e qualquer disciplina, de modo que todas podem apresentar significativa contribuição (ALMEIDA; et al, 2012).

A CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA
SOCIAL
Para que seja possível que as práticas
pedagógicas sejam transformadas para que
sejam reflexivas e participativas, é necessário
que se aceite o desafio imposto aos professores (SANTOS; SABEI; MORAIS, 2013).
A Constituição Brasileira também apresenta considerações sobre educação e meio
ambiente, enfatizando aspectos da educação
como instrumento de inclusão social, que
possui, entre outras, a função de contribuir
para que o meio ambiente seja ecologicamente equilibrado, de modo que haja qualidade
de vida, como consta: Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
(MORAES; CRUZ, 2015).

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

POSSIBILIDADES PARA A ABORDAGEM
DE QUESTÕES AMBIENTAIS
O papel do professor atualmente, difere do professor dito, tradicional. O professor
deixa de ser o principal agente do processo
que se transfere para o aluno como parte do
processo de aprendizagem.
Tal como a professora Nosella faz constar em seus trabalhos, um ponto de partida
pode advir de Michel de Montaigne, renascentista que do século XVI nos envia um recado:
“o aluno não é um vaso que se enche de
água, mas, sim uma fonte que se faz brotar”.
Essa ênfase no processo educacional
como mediação e construção é sintomática
dos tempos modernos e do que dissemos
quando comparamos os métodos de ensino.
Delizoicov (2009, p.122) procura por
cenas do cotidiano escolar para trazer à luz
questões sobre o tema acima enunciado.
Assim, a primeira medida que anuncia para
melhorar em definitivo nossa prática em sala
de aula é "reconhecer que nosso aluno é, na
verdade, o sujeito de sua aprendizagem; e
quem realiza a ação, e não alguém que sofre
ou recebe uma ação”. Isto equivale a dizer
que não há como ensinar alguém que não
quer aprender, uma vez que a aprendizagem
é um processo interno que ocorre como resultado da ação de um sujeito” (DELIZOICOV,
2009, p. 122).
Neste caso, o papel do professor como
mediador ou facilitador do processo de aprendizagem aparece como condição essencial.
Coerentemente ao que já afirmamos, a aprendizagem e o resultado das ações de um indivíduo, e não de qualquer ação, pois ela se
constrói por meio de uma interação entre um
sujeito e seu meio circundante, natural e social.
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Já frisamos, também, o valor da vivência
cotidiana e fizemos a comparação entre ela e
o conhecimento, dito científico. Falta, agora,
lembrar que, se grande parte das ações em
sala de aula ainda é fruto da tradição, existe
hoje a necessidade de conduzir o aluno a
adquirir conhecimentos que possam aplicar
em sua vida, além da simples memorização.
Disto depende a eficácia do processo
de ensino e aprendizagem como uma maneira segura de desenvolver habilidades manuais e intelectuais, o relacionamento social,
a convivência com os próprios sentimentos,
valores, formas de comportamento.
Educar e formar informando e informando formando. Os conteúdos são importantes,
mas os valores também. O aluno e o foco,
hoje, as luzes se deslocaram, portanto:
Reconhecer o aluno como foco de aprendizagem significa considerar que os professores têm um papel importante de auxílio em seu processo de aprendizagem,
mas, sobretudo, perceber que, para de
fato poderem exercer esse papel, é preciso pensar sobre quem é esse aluno (DELIZOICOV, 2009, p. 125).

Os conhecimentos científicos estão
presentes em nossa vida cotidiana, por meio
dos objetivos e processos tecnológicos e “a
ciência não é mais um conhecimento cuja disseminação se dá exclusivamente no espaço
escolar, nem seu domínio está restrito a uma
camada específica da sociedade, que a utiliza profissionalmente” (DELIZOICOV, 2009,
p. 127).
Seu espectro de ação está ampliado de
forma mais ampla e envolve decisões tanto
éticas quanto políticas por parte dos docentes
e do cenário da educação nacional.
As ciências físico-naturais têm um grande papel quanto à prática simbolizadora que
permite a construção de imagem sobre o nosso meio natural e social. A escola é apenas
um dos espaços onde tais explicações e lin-

guagens são construídas e a menos que a
ciência como conhecimento se faça acessível
e inteligível, os enunciados simplesmente memorizadores serão facilmente esquecidos em
poucos dias.
O que se pretende e a incorporação do
conhecimento de forma profunda e duradoura, e isto só se consegue após um processo
de aprendizagem significativa que envolva os
sujeitos, no caso, os educandos.
Bizzo (2002) afirma que o professor deverá enfrentar a tentação de dar respostas
prontas e oferecer novas perguntas em seu
lugar, propiciando aos alunos a sua própria
busca e resultados.
Uma resposta assim encontrada poderia levar o aluno a procurar a resposta junto a
seus colegas, envolver a família, procurar em
livros (acrescentaríamos a Internet), formular
novas hipóteses.
Tais atitudes são “muito positivas, deixando para depois deste momento de investigação dos alunos a sistematização do
trabalho desenvolvido, procurando aferir as
respostas encontradas, realizando com os
próprios alunos uma síntese dos conhecimentos alcançados” (BIZZO, 2002, p. 50).
E o mesmo tema que Demo (2003) desenvolve quando propõe o educar pela pesquisa. Este modo de ver parte da definição
da educação como processo de formação da
competência humana dentro de um quadro
renovador que permita ao aluno ser um pesquisador criterioso que enxergue o processo
de aprendizagem como algo que dele depende fundamentalmente.
Temos como sujeito, destinado a competência, inovação como resultado da competência do conhecimento e intervenção visando a ética da competência fazem parte do
discurso desse autor, que enfatiza:

31 - maio/2021 - Educar FCE

231

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

A proposta de educar pela pesquisa
tem pelo menos quatro pressupostos cruciais:
- a convicção de que a educação pela
pesquisa e a especificidade mais própria da
educação escolar e acadêmica;
- o reconhecimento de que o questionamento reconstrutivo com qualidade formal e
política e o cerne do processo de pesquisa;
- a necessidade de fazer da pesquisa
atitude cotidiana no professor e no aluno;
- e a definição da educação como processo de formação da competência histórica
humana (DEMO, 2003, p. 5).
Na proposta de Demo (2003), a base
teórica representa o cerne do trabalho. A ela,
cabe consolidar a capacidade explicativa do
educando, buscando por causas, condições,
argumentações e contra argumentações, para
desenvolver a familiaridade com a ciência, na
capacidade de induzir e deduzir.
A construção de uma horta tem como
objetivo envolver os alunos por meio da observação, bem como da experimentação,
explorando as possibilidades de atividades
que auxiliarão na compreensão de conceitos
relativos ao meio ambiente. Materiais recicláveis são utilizados e os alunos participam ativamente de todos os momentos (SANTOS;
SABEI; MORAIS, 2013).
Uma horta feita em ambiente escolar
configura uma atividade de cunho multidisciplinar, podendo ser utilizada pelo professora
para que diversos temas sejam abordados,
passando pela questão da alimentação saudável, o que são e como atuam os agrotóxicos, considerando os riscos que representam
à saúde humana, entre outras possibilidades
de diálogo e reflexão fomentados pelo professor mediador do desenvolvimento e da
construção do conhecimento de seus alunos
a respeito do tema (SILVA; et al, 2014).

Silva (2012) afirma que a proposta da
Educação Ambiental é atingir todos os cidadãos, promovendo a participação contínua de
todos de forma consciente e crítica a respeito da questão ambiental, de modo que seja
possível identificar e agir sobre os problemas
ambientais.
É necessário, portanto, que a escola
traga a questão da Sustentabilidade para o
seu interior, de modo que a relação do ser
humano como parte da natureza possa ser
compreendida e vivenciada por toda a comunidade escolar.
A compreensão sobre a relação entre
homem e a natureza é um elemento importante nas discussões que permeiam a educação
ambiental, pois esta se origina da necessidade de atendimento aos problemas urgentes
que o meio ambiente, portanto os seres humanos, enfrentam.
A escola é o espaço de debate e construção de saberes que pode intermediar
ações e transformações na sociedade. Faz-se
extremamente necessário promover a discussão sobre o meio ambiente e suas questões
urgentes.
Para tanto, todas as modalidades de
educação devem estar inseridas neste processo, considerando que o professor deve
receber adequada formação sobre o tema,
para que possa atuar como um multiplicador
e um mediador dos conhecimentos e ações a
respeito das transformações necessárias em
relação ao meio ambiente (SILVA; PEREIRA,
2015).
Atividades relativas ao cultivo de hortas
possuem significativo caráter didático, proporcionando possibilidades de exploração
de diversas áreas do conhecimento, de forma
interdisciplinar.
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Dessa maneira, os alunos podem
aprender mais e de maneira muito mais significativa e prática. A escola consolida seu
compromisso com o meio ambiente por meio
do cultivo de uma horta orgânica, e promove
a mobilização e aquisição de conhecimentos
por parte dos alunos no que tange a aspectos como alimentar, nutricional, ambiental, a
colaboração, o trabalho em equipe (CUNHA;
et al, 2014).

Isso fez com que sua relação com o
planeta passasse a ser regida pelo desejo de
explorar todas as possibilidades, sem que se
levassem em conta as consequências destas
ações. É importante que haja consciência sobre a sustentabilidade residir também no fato
de ser uma oportunidade de avanço econômico, pois oferece possibilidades de diminuir
o custo de produção, bem como o custo de
vida.

A interação entre aluno e professor são
elementos que se destacam na implementação de uma horta orgânica, pois este processo pode envolver toda a comunidade escolar,
tornando-se dinâmico e permeado de sentido
(LUCENA; FIGUEROA; OLIVEIRA, 2015).

Assim, não se trata de um sacrifício a
ser feito em nome de uma mudança desagradável e necessária. Com o olhar correto,
a sustentabilidade pode representar maiores
lucros em diversos aspectos da vida em sociedade. A sustentabilidade está ligada a uma
ideia de que é necessário repensar e redefinir
a relação dos seres humanos com o meio
ambiente, de modo que seja viabilizada a preservação da natureza e dos recursos indispensáveis a todos os tipos de vida do planeta.

Garrafas pets fazem parte de uma grande quantidade de resíduos sólidos que são
gerados diariamente pela população no mundo todo. A degradação do meio ambiente é
uma preocupação que precisa levar em conta
os impactos de tais resíduos, de maneira que
se faz necessário repensarmos nossas práticas em relação à utilização e ao descarte
destes itens.
Assim, uma maneira possível de diminuir o problema é a utilização de garrafas pets
para o cultivo de pequenos vegetais (LIMA;
DUARTE; ARAÚJO, 2014).
A escola apresenta-se como um ambiente que possui o potencial de formar cidadãos capazes de compreender seu papel
social, pensando e agindo sobre questões
importantes para sua comunidade.
Parte importante deste processo está
relacionada à conscientização sobre a alimentação e a forma como nos relacionamos com
a natureza (RIBEIRO; et al, 2015). Ao longo
da História, o ser humano tem buscado formas de modificar sua experiência e sua vida
no mundo.

Precisamos de um esforço extraordinário uma nova forma de viver onde há respeito
a tudo o que é vivo; há a percepção de que
tudo está interligado, que Terra e Homem formam um único organismo e que o futuro só
será menos aterrorizante se nos reconciliarmos com as sábias leis que regem este vasto
complexo biológico que e nosso planeta.
Atualmente, a preocupação com o meio
ambiente não está mais restrita ao âmbito político. O progresso leva ao desenvolvimento
de todas as áreas: financeira, política, econômica, cultural, educacional etc., contudo, junto a este momento de progresso tecnológico
inserido na sociedade, há o uso desenfreado
e avassalador dos recursos da natureza, tudo
em nome do progresso, que vem gerando
graves problemas no que concerne ao real
entendimento de que crescimento econômico
exclui qualidade de vida ambiental.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa foi possível verificar que os princípios da Educação Ambiental
devem estar presentes nas escolas em toda a prática pedagógica, por meio da realização de
um trabalho voltado para a compreensão do meio ambiente como um todo que se relaciona
continuamente com o nosso cotidiano, mantendo a questão da sustentabilidade em constante
discussão e reflexão, bem como os aspectos ambientais que abrangem desde o local até
o global, de forma democrática, dialógica e participativa, em diversas propostas didáticas
que mobilizam os alunos neste sentido, buscando sua conscientização para que se tornem
multiplicadores nos demais meios sociais em que circulam, tornando possível, assim, uma
transformação no olhar das pessoas sobre a questão ambiental, seus hábitos e sua forma de
pensar e agir sobre o meio em que vivem.
O cumprimento dos objetivos previstos para a Educação Ambiental deve ocupar lugar
central nas práticas pedagógicas aplicadas no ambiente escolar, de modo a buscar promover a reflexão sobre as práticas sociais e de produção de consumo, garantindo o acesso
às informações sobre a questão socioambiental de forma democrática, além de fomentar a
mobilização, participação e a cooperação considerando as dimensões individuais e coletivas
dos sujeitos sociais.
É importante destacar o trabalho com a biodiversidade, a concepção de natureza como
fonte de vida, a pluralidade étnica, racial, de gênero e sexual. Todo o movimento ora descrito
visa ao fortalecimento da cidadania, solidariedade e igualdade.
A questão do currículo é um desafio a ser enfrentado diariamente na Educação, pois
é necessário um grande esforço e muita dedicação para que os conteúdos abordados não
sejam estanques e mantenham-se constantemente articulados com questões imprescindíveis
para o espaço escolar, como a Educação Ambiental.
A inserção do tema e o trabalho interdisciplinar que ele demanda exigem dos profissionais envolvidos um manejo dialógico e um esforço para que os elementos trabalhados não
pareçam distantes e alheios, fomentando uma conscientização sobre os aspectos de impacto
direto na vida de cada aluno.
Para tanto, é preciso explorar os assuntos relativos à Educação Ambiental em todas
as disciplinas do currículo, pois perpassam as diferentes áreas do saber e todos os âmbitos
da vida humana. Um dos fatores que dificultam o desenvolvimento de práticas educativas
que atendam ao que é expresso na política de educação ambiental no Brasil diz respeito ao
despreparo e a falta de conscientização dos próprios docentes que devem introduzir seus
alunos em um universo de reflexão, conhecimento, crítica, participação e colaboração para a
transformação no que tange à biodiversidade, à sustentabilidade, à relação com os recursos
naturais e todos os elementos socioambientais que permeiam a vida de cada indivíduo que
possui na escola uma possibilidade de formação cidadã.
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A VÍDEO AULA NA EDUCAÇÃO FÍSICA EAD EM MEIO A
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS: UM RELATO E REVISÃO DA
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA

RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar e relatar a experiência da aplicação das aulas de
educação física de maneira online, devido a pandemia de Covid19. Também relatar a utilização
da atividade em vídeo como método para transmissão das aulas. A investigação consiste em
reflexão de vivência pedagógica das aulas no ensino fundamental I realizado na EMEF Antenor
nascentes localizada na zona sul de São Paulo no decorrer do ano de 2020 com crianças do
primeiro ao quinto ano do ensino fundamental.

Palavras-chave: Vídeo Aula; Covid; Educação física; Escolar.
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INTRODUÇÃO

A

pandemia de Covid19 pegou o mundo de surpresa, o modo como estávamos
habituados a trabalhar de repente tornou-se inviável, e uma necessidade de repensar toda a prática pedagógica foi jogada em nossas cabeças de um dia para
outro. Esta situação que julgávamos ser curta, que duraria poucas semanas, foi se estendendo
de um mês para dois, até passarmos mais de um ano isolados.
E como nesta situação seria possível desenvolver os conteúdos das aulas de educação
física? Este trabalho se desenvolve como uma pesquisa de campo e tem como objetivo relatar
e avaliar o desempenho do uso de vídeo aulas disponibilizadas na plataforma Youtube como
método para realização das atividades pedagógicas de educação física durante este período.
Na EMEF Antenor Nascentes,
Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também
uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas
(SUN TZU).

O ano de 2020 iniciou-se como mais um ano comum, o retorno das férias escolares,
início do ano letivo e retomada de nossas atividades docentes. Porém sem sobreaviso fomos
acometidos por uma pandemia em escala mundial que forçou o distanciamento social e a
interrupção das aulas presenciais. Neste momento, o uso de tecnologias da informação e
comunicação TIC deixou de ser desejável e tornou-se obrigatório.
E com esta mudança surgiram as dificuldades, o uso da plataforma google classroom,
os grupos de whatsapp, mensagens via facebook, e o uso das aulas em vídeo. Além disso,
vivemos em um país em que nem todos têm acesso à internet e computadores, o que por si
só já configura uma dificuldade maior ainda.
E com tudo isto surgiu outra questão. Como trabalhar os conteúdos de educação física
em uma condição tão adversa? Trabalhar a motricidade de nossos alunos sem poder ter nenhum contato físico, e com uma disponibilidade extremamente limitada de materiais, nada de
raquetes, bolas variadas, cordas cones ou mesmo o espaço da quadra e pátios.
Os materiais acabavam se resumindo apenas a itens domésticos padrão, tais como
potes plásticos, bolinhas de papel entre outros itens. Além de não saber quanto e que tipo de
espaço cada aluno tem disponível para realizar as atividades. Alguns moram em casa com
quintal, outros em apartamento, a grande maioria em casas com poucos cômodos e nenhuma
área para lazer,
A EF é uma disciplina obrigatória na educação brasileira (BRASIL, 1996). De acordo com a LDB
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação) a organização do ensino no Brasil é dividida em Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Durante o Ensino Fundamental, a criança passa por
um estágio de desenvolvimento do despertar para o aprendizado. Período de várias transformações, no aprendizado, no desenvolvimento motor, na interação social e psicomotora. Nessa faixa
etária os estímulos devem ser constantes devido às diversas transformações do desenvolvimento
infantil. O “novo” deve ser sempre inserido no cotidiano da criança para que aprenda a lidar com
as situações do dia-a-dia e aprender a vencer obstáculos. De acordo com Freire (1992), as práticas
corporais devem ser entendidas como uma ferramenta pedagógica importantíssima no decorrer
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do ensino fundamental, uma vez que “a mão escreve o que a mente pensa a respeito do mundo
com o qual a criança interage” (FREIRE, 1992, p. 81). Nesse sentido, para os alunos do ensino
fundamental, as aulas de Educação Física desenvolvem habilidades e capacidades físicas, objetivando a formação integral do indivíduo (BRASIL, 1996) (MARTINS, Vivian; ALMEIDA, Joelma).

Como trabalhar a educação física sem contato pessoal com os alunos? Como desenvolver a corporeidade dos estudantes sem estar presente fisicamente com os mesmos? A
dificuldade das limitações dos materiais que os estudantes possuem em casa, somada ao
fato das aulas não serem realizadas ao vivo, torna ainda mais complicado este processo.
Que linguagem usar? Como envolver os alunos para que a atividade os motive? Ao
pesquisar pelas atividades desenvolvidas por vários profissionais foi possível perceber duas
vertentes mais comuns utilizadas nas aulas. O formato de circuitos e o formato de jogos, os
circuitos são mais simples para elaborar e passar para os alunos, pois podemos realmente
moldar o trajeto em qualquer espaço e com qualquer material, além de não ser necessária a
participação de terceiros. Já o formato de jogos é mais complexo por necessitar de maiores
explicações das regras e objetivos do jogo proposto, e ser mais difícil de realizar adaptações,
devido a certas brincadeiras necessitarem de materiais específicos.
Em minhas turmas percebi maior interesse e interação nas atividades em formato de
jogos. Apesar de que em diversos casos quando o jogo precisava de mais de um participante
alguns alunos relataram não ter com quem brincar devido a seus responsáveis estarem trabalhando. Porém mesmo com esta dificuldade foi o formato que mais apresentou resultados.
Outra característica marcante deste modo de trabalho é a diferença entre a média de
acesso das diferentes idades, sendo que o grupo que menos acessou foi o primeiro e o
segundo ano do ensino fundamental, 10% dos alunos de três turmas, e o grupo que mais
acessou foram os alunos do terceiro ano, 60% de quatro turmas. Um ponto a ser ressaltado
é que em nenhuma turma houve acesso acima de 90%.
Com os alunos mais novos a dificuldade mais relatada foi a falta de dispositivos eletrônicos para acesso às aulas, e a necessidade de apoio dos pais para realizar as tarefas. A
falta de dispositivos eletrônicos dificultou muito o acesso dos alunos para a realização das
atividades pedagógicas sendo que vários não acessaram nem ao menos uma única vez as
plataformas de ensino.
Outra questão é a lentidão com que o serviço público se adapta a mudanças. Tudo fica
lento e perdido em labirintos burocráticos. Uma escola pública não pode simplesmente contar
um pacote de internet mais potente e oferecer as aulas em vídeo em tempo real aos alunos
que estão em casa durante o período de aulas.
Coisa que a rede privada conseguiu realizar em poucos dias. A contratação de mais
profissionais para ajudar nos protocolos de segurança aconteceu de maneira muito demorada,
e apesar de ter sido uma forma de fortalecer a comunidade escolar e fornecer uma oportunidade de fonte de renda para as famílias, foi extremamente demorado.
Os pais por sua vez, de um dia para outro receberam uma nova carga de atividades
imensa sobre suas cabeças, cuidar dos filhos em casa no horário em que estariam na escola,
orientar de maneira mais ativa as atividades escolares dos filhos, o stress que as crianças
sofreram com o isolamento.
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A maneira que pareceu mais lógica para tratar a atividade de educação física a distância foi a vídeo aula, pois o trabalho foi realizado com diversas crianças em diferentes níveis
de alfabetização, e a capacidade de leitura poderia ser um impeditivo ao acesso de alguns
alunos. Além de ser mais prático para explicar os jogos propostos, que precisam de alguns
parágrafos para sua orientação e contextualização, já em vídeo alguns poucos minutos eram
suficientes.
O vídeo também ajuda para que os alunos não percam o vínculo com o professor ao
poder vê-lo e ter um grau maior de proximidade. As atividades foram postadas na plataforma
youtube. Por ser a maior plataforma de vídeos do mundo, e de fácil acesso sem necessidade
de cadastro prévio e amplamente conhecida. Além de ser otimizado para inserir vídeos em
diversas plataformas.
A proposta foi desenvolver jogos que pudessem ser realizados em casa, e que estimulam
algum tipo de desafio ou competição entre os familiares, brincadeiras de tiro ao alvo, desafios
de habilidade resgate de brincadeiras folclóricas, jogos rítmicos, confecção de brinquedos e
desafios psicomotores.
O ponto mais difícil foi entender quais atividades propor, pois algumas exigiam materiais
que nem todos os alunos possuíam, ou precisavam de mais de um participante. Porém neste
período diversos canais de outros professores começaram a surgir no youtube, com boas
ideias de atividades, releituras de jogos que realizamos em quadra, brincadeiras de matriz
africana entre outras. Isto mostra como a educação física se adaptou à situação, com muitas
novidades, adaptações e criatividade. Inclusive já vemos canais com modelos de atividades
para serem realizadas na escola respeitando os novos protocolos de segurança sanitária, outro
ponto importante é que vemos professores de gerações variadas descobrindo maneiras de
se trabalhar. Mesmo com dificuldades técnicas, problemas na filmagem ou na edição, estes
educadores foram realizando seu trabalho e engrandecendo a área profissional com diversas
novidades, e muito esforço e dedicação,
Habituados a ministrar aulas presenciais, professores precisaram se adaptar para realizar aulas
online, utilizando mais uma vez a inclusão das TIC, substituindo a sala de aula por outro ambiente,
o domiciliar. As ferramentas online abriram espaço para uma nova realidade aos professores e
alunos. O cenário mudou, o professor começou a gravar vídeos, passou a improvisar utilizando
itens de casa para contribuir com o aprendizado dos alunos. É possível observar um trabalho
efetivo de algumas instituições de ensino pelo país, proporcionando atividades que estimulam os
alunos a manter uma rotina fisicamente ativa. De acordo com as informações encontradas, essas
atividades buscam incentivar “o desenvolvimento integral do estudante, no viés do corpo em movimento, com o brincar como princípio educativo aliado à formação em valores éticos, cidadãos
e de cuidado com a saúde individual e coletiva” (MARISTA, 2020). Nesse sentido, as práticas
físicas são orientadas tendo em vista as limitações dos espaços domiciliares, bem como a falta
de materiais de apoio, mantendo os benefícios inerentes às práticas físicas. (MARTINS, Vivian;
ALMEIDA, Joelma)
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EXEMPLOS DE ATIVIDADES
PROPOSTAS:
• Brincadeira do aeroporto
Nesta atividade foi realizada a confecção de aviões de papel para prática do tiro ao
alvo, em que cada avião deveria ser atirado
dentro de um círculo em uma folha de papelão, com cada alvo valendo uma pontuação
específica, ganha quem conquistar mais pontos.
• Brincadeira da corrida de tampinhas
Este é um jogo famoso entre as crianças em regiões como a Bahia, porém em São
Paulo é uma brincadeira bem desconhecida.
Nesta atividade os alunos desenharam uma
pista de corrida e deveriam “dirigir” uma tampinha de garrafa por dentro deste trajeto utilizando petelecos, caso a tampinha saia da
pista o aluno passa a vez para o próximo.
Outra regra pode incluir um número específico de petelecos por rodada. Quem chegar ao
final da pista primeiro vence.
• Bilboquê
Os alunos aprenderam a confeccionar
um Bilboquê de garrafa pet, e também aprenderam um pouco sobre a história deste brinquedo
• Cama de gato
Os alunos receberam um vídeo explicando o processo passo a passo desta brincadeira tradicional indígena, e aprenderam
um pouco sobre a história deste jogo.
• Corrida da colher
Resgatamos esta clássica brincadeira
de gincanas e festas juninas, e a adaptamos
para o ambiente caseiro, com a inclusão de
obstáculos e variações.

• Jogo de tabuleiro
Os alunos confeccionaram cada um o
seu jogo de tabuleiro, com as suas regras, desafios e possibilidades, no vídeo foi apresentado uma proposta de como confeccionar o
jogo e os estudantes criaram suas variações
do formato. Alguns estudantes contaram que
ficaram tão satisfeitos com seus jogos que
começaram a jogar diariamente com seus familiares, o que lhes proporcionou algum tempo em família e sem o uso de dispositivos
eletrônicos.
• Torre de Hanoi
A torre de Hanói é um jogo de raciocínio lógico, espacial e matemático no caso do
jogo feito em casa utilizamos potes de tamanhos variados e os alunos deveriam transferir
todos de um lado a outro do espaço de jogo
sem que um maior ficasse por cima de um
menor em nenhum momento.
Nesta atividade os alunos apresentaram
diversos graus de dificuldade. Alguns relataram que resolveram em instantes, outros precisaram investir um tempo maior na resolução
do desafio.
• Brincadeira das cinco Marias
Esta é uma brincadeira tradicional que
era muito comum em São Paulo e outras regiões, porém com o tempo foi caindo no esquecimento. O curioso foi perceber quantas
crianças não conheciam a brincadeira, os que
a conheciam haviam aprendido com a mãe,
que brincava quando criança.
A brincadeira consiste em cinco pedrinhas (podem ser trouxinhas de pano ou tampinhas de garrafa) o aluno deve jogar uma
para cima e pegar a outra que está na mesa.
Inicialmente joga uma para cima e pega uma
da mesa, na sequência joga uma para cima
e pega duas da mesa, e depois três, até que
todas as tampinhas sejam recolhidas.
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• Brincadeira do tato
Nesta atividade o aluno coloca as mãos
ao contrário nos braços de uma blusa de manga comprida, neste momento fecha os olhos
e um parceiro colocará um objeto dentro da
blusa, o aluno utilizando apenas o tato deve
descobrir o que é o objeto.
• Ritmo do copo
Nesta atividade a criança utiliza um
copo de plástico e reproduz movimentos ritmados que formam uma música. Um desafio
com um grau de complexidade maior, mas
que pode ser reduzido para atender a todos
os níveis
• Stop
Para jogar Stop se desenha uma tabela
em tópicos numa folha de papel para cada jogador. Cada coluna corresponde a um tema,
como: Objeto, Filme, Animal, Cor, Nome, Fruta, Flor, Cidade, Time, etc. De acordo com a
idade e a habilidade e conhecimento da equipe que vai jogar, pode-se dificultar os temas.
Assim que todos estiverem com suas tabelas
feitas na sua folha de papel, joga-se o ‘adedonha’ (os participantes colocam a mão para
trás e falam ‘adedonha’ e mostram as mãos e
os dedos e conforme a quantidade de dedos
é a letra que vai ser direcionada para o jogo).
Assim que a letra é escolhida, os participantes terão que escrever abaixo de cada
tema, uma palavra com início da letra sorteada. Quem terminar primeiro de escrever em
toda a linha com os temas grita: ‘Stop’, e na
mesma hora todos devem largar o lápis e
parar de escrever. Pode-se estipular um tempo, por exemplo, três minutos para escrever
e quem estiver marcando o tempo grita ‘Stop’
e todos param de escrever.

Inicia-se a contagem. Se na hora da
conferência, palavra por palavra, as pessoas estiverem acertando, marca-se 10 pontos
para cada resposta certa. Se alguém escreve
uma mesma palavra que outro jogador, marcará somente 5 pontos, quem não acertar ou
não escrever nada, é 0. Somam-se no final
da linha quantos pontos marcou. Assim se
segue com várias letras. No final, quem fizer
mais pontos é o vencedor.
• Quem sou eu
Os jogadores devem ficar numa roda,
e cada um escolhe o nome de uma celebridade, personagem de filme ou desenho, ou
mesmo do convívio delas, escreve num papel
e gruda na testa do participante da direita,
sem que ele veja. Cada criança faz perguntas para os outros jogadores sobre o que ela
é. Por exemplo: eu sou uma mulher? E os
jogadores só podem responder sim ou não.
A criança então tem uma chance de dar um
palpite. Ganha quem acertar primeiro.
• Brincadeira dos pontinhos
Você vai precisar de: Folha de caderno
pautado para ficar mais fácil montar o jogo,
3 canetas de cores diferentes

PREPARAÇÃO DO JOGO:
Faça fileiras de pontinhos utilizando as
linhas na folha. Use uma das canetas para
isso. A ideia é formar um quadrado ou um
retângulo com essas fileiras de pontinhos. O
tamanho desse quadrado vai depender do tamanho do interesse da criança. Muito grande
pode se tornar chato, mas muito pequeno se
torna mais chato ainda. O ideal é um 10x10.
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COMO JOGAR:
Cada um escolhe uma cor de caneta
diferente. E definem alguém para começar.
Cada jogador vai ter que unir dois pontos. Esses pontos precisam ser vizinhos e só podem
ligar na horizontal ou na vertical.
Ao conseguir unir os quatro lados e
fechar um quadrado você ganha um ponto.
O objetivo do jogo é quem consegue fechar
mais quadrados. Só que neste momento entra a estratégia de não sair tentando fechar
os quadrados na hora. Isso porque se você
ligar os ponto e ficar faltando apenas o quarto
lado do quadrado para ser fechado, quem o
fechará é o adversário que ganhará o ponto.
No final, ganha quem tiver fechou mais quadrados.
• Luta de dedão
consiste em brincadeira de disputa envolvendo os polegares da mão de cada participante, seja criança ou adulto. O objetivo
é prender o polegar da/o adversária/o não
deixar que ela/ele prenda o seu.

LUTA DE DEDO/ SUMO DE DEDO/QUEDA
DE DEDO SUGESTÕES E ADAPTAÇÕES:
A atividade pode ser realizada com uma
mão de cada vez, de cada participante, ou
com as duas mãos simultaneamente.
Pode-se sugerir a troca de duplas, para
que ao final da atividade, todas/os tenham
se enfrentado. Essa brincadeira é bem legal
como recordação de infância, se torna um
momento de muitas risadas.

As “cinco Marias" que dão nome a brincadeira são os materiais que serão utilizados
(saquinhos com arroz, pedrinhas ou tampinhas). A brincadeira consiste em executar
uma sequência de movimentos com os objetos. Passando por diversas fases sendo que
o vencedor será quem conseguir executar
corretamente todas elas. Quem errar perde
a vez, tendo que retomar na próxima rodada
de onde parou.
Fase 1: As cinco Marias são lançadas
no chão. A pessoa escolhe uma delas e a
joga para o alto. Enquanto essa está no alto
ela deve, com a mesma mão, pegar uma das
outras quatro que ficaram no solo. Feito isso,
deve-se agarrar o saquinho que foi lançado
antes que este caia no chão. Esse movimento
deve ser repetido com os demais saquinhos.
Quem conseguir pegar todas passa para a
próxima fase.
Fase 2: O movimento executado é similar ao anterior, contudo, deve-se pegar nessa
fase os saquinhos que estão no solo de dois
em dois.
Fase 3: O movimento executado é similar aos anteriores, porém deve-se na primeira
vez pegar um dos saquinhos e na segunda
vez os três que restaram de uma vez só.
Fase 4: O movimento executado é similar aos anteriores, porém dessa vez deve-se
pegar todos os saquinhos que estão no chão
de uma só vez.

• Cinco marias
Material: 5 saquinhos preenchidos com
areia ou arroz, Ou tampinhas plásticas de garrafa ou pedrinhas
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Fase 5: Todos os saquinhos são colocados de volta ao chão. Com uma das mãos, o
jogador tem de fazer uma ponte - com a mão
esquerda apoiada no solo pelas pontas do
polegar e do indicador. Feito isso, deve jogar
para cima um dos saquinhos, enquanto passa
o outro por baixo da ponte. O jogador deve
pegar o que foi lançado antes que este caia
no chão. O movimento deve ser repetido até
que todos os saquinhos tenham sido passados por debaixo da ponte.

Diversos vídeos de coreografias deste
jogo podem ser encontrados facilmente no
youtube. Um ponto interessante foi a resposta
dos alunos, vários comentaram que já conheciam o jogo, falaram de seus gostos musicais
pessoais, alguns gostavam de funk, outros
de Kpop, isso enriqueceu muito esta atividade, pois os alunos se expressaram e falaram
de si. E puderam compartilhar seus gostos e
interesses e socializarem entre seus colegas
sua experiência nesta atividade.

Fase 6: Lança-se todos os saquinhos
para o alto. Com a mão esquerda o jogador
faz um muro na frente das peças, apoiando
o dedo mindinho e a lateral da mão no chão.
Ele deve escolher um dos saquinhos e lançar
para o alto, ao mesmo tempo, deve transpor
cada um deles para o outro lado do muro,
sem deixar cair a que está no ar. O jogo termina quando forem transpostas todas as peças
para o outro lado.

A educação física diferente de outras
disciplinas permite uma variedade de experiências, vencer perder, empatar cooperar e
se opor. E toda esta gama de emoções e
sensações que a educação física pode promover, é difícil de se alcançar nesta situação
de isolamento social.

De acordo com Montiel e Andrade
(2016),
A EF é a disciplina que mais se preocupa
com o desenvolvimento dos aspectos motores, embora também tenha como propósito o desenvolvimento dos aspectos
cognitivos, afetivos e outros. Sendo assim,
é preciso encontrar alternativas além das
atividades físicas, por meio das atividades
diferenciadas, como neste caso a inclusão
das TICs nas aulas, a fim de desenvolver
os demais domínios do comportamento
humano (p. 7).

Uma atividade que utilizou as TIC para
dentro da atividade (e não apenas como meio
de entrega da mesma) na educação física
online foi a atividade de dança na qual foram utilizados vídeos do game “Just Dance”
de Xbox. nesta atividade os alunos deveriam
copiar a coreografia realizada pelos avatares
do jogo.

Não basta apenas criar um circuito com
objetos do dia a dia em casa, é preciso que o
lúdico, tão importante em nossas aulas, esteja
presente. Não é apenas um jogo de tiro ao
alvo, é necessária uma contextualização para
que aquilo seja empolgante e significativo.
Neste aspecto o retorno dos alunos
quanto a atividade é de suma importância,
através dele podemos saber quais foram as
dificuldades encontradas para a realização da
atividade proposta se gostaram ou não, com
quem brincaram, se possuíam os materiais
necessários para realizar a tarefa
E como trabalhar o aspecto afetivo neste momento em que estamos todos distantes?
A forma que foi utilizada nestas aulas foi promover atividades em que os familiares participem juntos, desafios entre os pais e filhos,
brincadeiras com os irmãos, pesquisas com
os parentes para conhecer as brincadeiras
que estes brincavam quando crianças.
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Este foi um método que buscou estreitar os vínculos familiares e aproximar os parentes. Além disso, o contato com o aluno
professor foi o mais próximo possível. Alguns
educadores realizaram lives com os alunos
nas quais eram realizadas atividades ao vivo,
outros conversaram por mensagens nos diversos aplicativos de mensagens instantâneas.

Com estes aplicativos você poderá editar o vídeo com comandos de clicar e arrastar
e pouquíssimo conhecimento prévio em edição de vídeo. Neste momento será possível
remover partes indesejadas, adicionar legendas, narrações, transições e pequenos efeitos. Além de pequenas correções de cores e
ajustes básicos no áudio.

Para quem não sabe por onde iniciar
a produção de conteúdos em vídeo deixarei
algumas sugestões para melhor uso desta ferramenta. você não precisa de uma câmera
profissional, filme direto com o seu celular,
e não é necessário um celular de altíssima
qualidade e custo também alto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Um ponto que vai influenciar muito na
qualidade dos vídeos é o uso de boa iluminação, dê preferência a luz natural em um
posicionamento em que esta não incida diretamente no seu rosto pois gerará reflexo e
afetará a qualidade percebida do vídeo, além
disso procure filmar em um ambiente fechado
e próximo a uma janela para conseguir uma
boa captação do áudio. Ambientes abertos
fazem com que o som se disperse e o som
fique difícil de ouvir. Caso não seja possível
gravar próximo a uma janela utilize luz artificial
mesmo, mas será necessário mais do que
a luz de teto do cômodo em que filmar, um
abajur ou luminária poderá ajudar a receber a
iluminação extra necessária. Mas nunca diretamente de frente ao seu rosto, pois a imagem
ficará desfocada.

Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões,
sugestões que podem contribuir para uma
maior compreensão da temática apresentada
neste artigo, além da pesquisa bibliográfica
também foi realizado um relato documental
do teletrabalho realizado em uma EMEF da
zona sul de SP durante o período de lockdown.

Após gravar o conteúdo será necessário editá-lo, existem programas complexos para computador que permitem edições
com muita qualidade, como o caso do filme,
adobe premiere, sony vegas entre outros. Porém queremos o foco na praticidade, para isto
recomendo o inkshot ou o Kinemaster, aplicativos gratuitos de edição compatíveis com
Android e iOS, que dispensam o uso de um
computador para editar o material.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O período de lockdown mundial foi uma experiência totalmente incomum que nos pegou
de surpresa, e conseguiu evidenciar o quanto a educação e os educadores precisam e devem
se desenvolver para abraçar as TICs em nosso procedimento pedagógico.
Tornou-se evidente o quanto as instituições públicas de ensino estão engessadas por
processos administrativos que impedem uma resposta rápida a situações desconhecidas.
Algumas não conseguiam planos de internet que atendessem, outras não dispunham de material tecnológico para realizar as atividades. E também houve os casos das que possuíam
os recursos, mas não havia profissionais habilitados para os utilizar.
Porém, diversos professores se reinventaram, descobriram novos métodos para trabalhar, superaram o medo e levaram a tecnologia para suas aulas. Também se tornou evidente
o quanto a população mais pobre sofre com a falta de acesso à tecnologia, já que por este
motivo diversos estudantes deixaram de acessar as plataformas de ensino a distância.
E precisaram retirar atividades impressas na escola, mas não conseguiram o mesmo
acesso aos professores para sanar suas dúvidas. A inclusão digital sempre foi um assunto que
chamou a atenção, mas nunca foi tão gritante a disparidade causada pela exclusão digital, já
que neste momento a educação tornou-se dependente da tecnologia.
Tecnologia esta que já existe a anos, mas a educação fechou os olhos e tratou como
algo de segundo plano, mas quando precisamos dela não possuíamos o preparo necessário
para seu uso e fomos pegos de surpresa, precisando improvisar, aprender a adaptar. Mais
estudos são necessários e somente com o tempo poderemos compreender profundamente
as mudanças que este período nos trouxe como educadores e como pessoas.
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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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A ESCOLA E SEU PAPEL
Sabe-se que a escola desempenha um
papel importante na formação da criança,
uma vez que colabora para que o mesmo
possa futuramente ter o direito de praticar
o exercício da cidadania e se ver em pé de
igualdade com outros indivíduos a fim de participar de situações para mudar a realidade
em que vive.
O que preocupa os profissionais da
educação é quanto às crianças que apresentam deficiência auditiva, isso porque elas se
deparam com muitos problemas, desde suas
dificuldades próprias da deficiência que apresentam, até situações de aceitação e inclusão
por conta de sua perda auditiva.
O que alguns não entendem é que
quando se fala em inclusão, não há como
falar simplesmente em prestar um atendimento àquela pessoa portadora, mas sim para o
conjunto, todos aqueles que estiverem envolvidos no contexto, presentes na sala de aula,
adequando um ao outro, de maneira que se
respeitem mutuamente, que mudem suas atitudes com aquele que em partes, é diferente.
“Na verdade, no Brasil a criança surda
ainda precisa aprender a saltar o riacho de
um lado para o outro sem suporte de uma
ponte. Já que primeiramente é alfabetizada
na língua portuguesa sem ao menos ter sido
alfabetizada na linguagem de sinais” (QUADROS, 2006, p.30).
É evidente que essa inserção, essa mudança de hábitos de todos os alunos, com o
aluno com deficiência, não seja uma tarefa
fácil, com certeza será exigido toda uma adequação da sociedade com a escola, sendo
necessário que se coordene algo entre os
profissionais envolvidos, os pais, os alunos e
a comunidade. Necessariamente, precisa ter
condições de o profissional lidar com esse
ponto, é importantíssimo que haja uma preocupação quanto a sua qualificação.

O estudo relacionado à educação voltado a educandos portadores de necessidades
especiais auditivas remete a inúmeros questionamentos, possibilidades e limites, a quebra de paradigmas em diversos posicionamentos da sociedade, para as pessoas com
necessidades especiais, seja ela auditiva ou
não.
Segundo Poker (2001) a escola regular deve proporcionar aos educandos com
necessidades especiais auditivas, a escolarização ainda que seja no contra turno escolar favorecendo assim o aprendizado na
Língua Portuguesa, e ampliando o ensino em
LIBRAS.
Atividades pedagógicas voltadas para
educandos surdos na escola regular devem
ser trabalhadas em um local no qual se torne
bilíngue, em outras palavras, em um espaço
físico que seja como fontes principais: Língua
Portuguesa e LIBRAS – Língua Brasileira de
Sinais usando como base para primeira e língua segunda língua.
A LIBRAS como assim é chamada a
língua brasileira de sinais, é a língua utilizada
pelos surdos estabelecerem uma comunicação entre si e com as outras pessoas de seu
meio. “Os surdos brasileiros usam a língua
de sinais brasileira, uma língua visual-espacial
que apresenta todas as propriedades específicas das línguas humanas”.
QUADROS (2006, p. 13). É um formato
de conversação que engloba gestos, certas
articulações com o único fim de propagarem
sua linguagem. “A língua de sinais por repousar numa comunicação gestual, sua disposição se dá no espaço, sendo vista como um
processamento de informações espacial”.
QUADROS (1997, p.46).
A linguagem oral utiliza-se do canal auditivo para estabelecer a comunicação entre
os seres, já à língua de sinais diferentemente da primeira, realiza-se por meio da visão,
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gestos, coordenação e pelo uso do espaço.
O surdo desenvolve dentro do seu mundo,
formas para comunicar-se com as demais
pessoas, sendo estritamente importante que
haja o respeito pelo seu modo de falar e suas
formas de se expressar, havendo consideração a essas regras básicas, é bem provável
que ocorra a alfabetização do aluno surdo de
forma mais adequada.

AS LÍNGUAS DE SINAIS
As línguas de sinais são consideradas
línguas naturais e, consequentemente, compartilham uma série de características que
lhes atribui caráter. As línguas no contexto da
educação de surdos específico e as distingue
dos demais sistemas de comunicação, por
exemplo, produtividade ilimitada (no sentido
de que permitem a produção de um número ilimitado de novas mensagens sobre um
número ilimitado de novos temas); criatividade (no sentido de serem independentes de
estímulo); multiplicidade de funções (função
comunicativa, social e cognitiva – no sentido
de expressarem o pensamento); arbitrariedade da ligação entre significante e significado,
e entre signo e referente), caráter necessário
dessa ligação; e articulação desses elementos em dois planos – o do conteúdo e o da
expressão.
As línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como línguas naturais ou como um sistema linguístico legítimo,
e não como um problema do surdo ou como
uma patologia da linguagem. Stokoe, em
1960, percebeu e comprovou que a língua de
sinais atendia a todos os critérios linguísticos
de uma língua genuína, no léxico, na sintaxe
e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças. (QUADROS e KARNOPP,
2004 apud QUADROS, 2006, p.16).
O emprego da linguagem de sinais dentro do âmbito escolar é uma forma de levar o
conhecimento para todos os alunos, fazendo-os se integrarem entre si. A língua de sinais

é uma língua espacial-visual e existem muitas
formas criativas de explorá-la. Configurações
de mão, movimentos, expressões faciais gramaticais, localizações, movimentos do corpo,
espaço de sinalização e classificadores são
alguns dos recursos discursivos que tal língua
oferece para serem explorados durante o desenvolvimento da criança surda e que devem
ser explorados para um processo de alfabetização com êxito. (QUADROS,2006, p.26).
Pode-se dizer que em matéria de inclusão muitos são os métodos que podem ser
utilizados com a totalidade dos alunos, propiciando um laço, um vínculo, a integração
entre todos. Acredita-se que a aula é um excelente momento para demonstrar e explorar
outras formas de aprendizagens valorizando
as expressões faciais e corporais. “Garantir o
uso da língua de sinais no contexto escolar
parece primordial para que haja reconhecimento da surdez, pois é por intermédio da
linguagem que significamos o mundo e consequentemente nos significamos” (GESUELI,
2006, p.9).
A língua brasileira de sinais tem muito a
acrescer no desenvolvimento dos alunos, cabendo ao professor ter consciência de como
pode explorar isso em sala de aula com os
alunos em sua totalidade. Além disso, ela garante ao aluno surdo uma maneira mais célere e natural de demonstrar suas emoções,
seus anseios e precisões, bem como exerce
certa influência em sua vida social e ainda no
incremento de sua linguagem.
Para que o professor tenha condições
de lidar com pessoas surdas, é necessário
que tenha qualificação e habilitação para isso.
É importante que seja observado a maneira
como deixa o curso de formação, seu grau de
preparo, para depois levar à diante a inclusão
em sua turma de alunos surdos. É importante
também que haja um bom relacionamento entre professor e o intérprete, favorecendo assim
a inclusão do aluno.
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Conforme Mantoan (2006): “Quando se
analisa de forma generalizada a educação,
em relação à inclusão, o que se observa é
a falta de profissionais com habilidades para
lidar com o atendimento de alunos que precisam de um acompanhamento individualizado”.

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.
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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.
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.

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.

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 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.

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):

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.

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).

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.
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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,
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, p. 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.
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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”.
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 (SKLIAR,
1998, p.37).

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.
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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 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.

didático apropriado, que busque por mudanças, reveja seus conceitos, procedimentos, e
dê prioridade às necessidades dos alunos em
suas especificidades.
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.
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.

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
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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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O AUTISMO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR
RESUMO: Este artigo baseado em pesquisas bibliográficas se propõe a explanar sobre as dificuldades
no processo de aprendizagem escolar do aluno autista abordando algumas sugestões com o
objetivo de auxiliar o professor que trabalha com esta criança que necessita de uma atenção
especial, na formação de um cidadão crítico, ativo e participativo da sociedade em que vive,
entendo que o docente ainda desconhece o autismo e o impacto causado por esta anomalia no
processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Autismo; Aprendizagem, Inclusão.
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INTRODUÇÃO

B

aseado em pesquisas bibliográficas, este Artigo vai explanar sobre a vivência dentro do ambiente escolar, de crianças diagnosticadas com autismo, com o objetivo
de ascender uma discussão, para auxiliar no processo de ensino aprendizagem,
socialização e progresso desses alunos, organizando, orientando e unindo o trabalho dos
educadores e a família.
A partir dos anos 90 os direitos sociais, em especial na educação, se afirmam nas políticas públicas e nas legislações, se expandindo além dos discursos.
Este movimento, trouxe visibilidade para grupos específicos, entre eles o de pessoas
com deficiências, sejam elas físicas ou cognitivas, que passaram a reivindicar o mesmo trato
em relação aos seus direitos de cidadania, uma vez que, anteriormente, eram atendidos na
maioria das questões, apenas no campo da assistência e da benevolência social.
Os documentos que formulam as políticas públicas, foram impactados por essa visibilidade, já que não se podia negar a existência destes grupos. Entretanto, não constituiu e
ainda não significa, a compreensão das necessidades dos indivíduos destes grupos, que os
permita exercer sua cidadania no campo da igualdade e ao mesmo tempo com o reconhecimento de sua diferença.
Qual o professor que nunca se preocupou com o isolamento de um aluno? Qual o professor que não se deparou com sua autoridade ameaçada por um aluno com mau comportamento em sala de aula? O único estudo epidemiológico, no Brasil, estimou uma prevalência
de 0,3% de crianças com autismo, mas estudos recentes nos Estados Unidos e na Coréia
do Sul demonstraram uma prevalência de mais de 1%. “Nosso País caminha com grandes
dificuldades em direção ao atendimento de nossos um milhão de autistas. Seguimos uma
postura assistencialista, típica de países do Terceiro Mundo” (BORALLI, 2007).
É necessário propiciar um melhor convívio da comunidade escolar com o aluno autista,
possibilitando a inclusão deste discente nas práticas pedagógicas, pois assim o complexo
processo de ensino aprendizagem acontecerá de maneira mais prazerosa para todos os envolvidos.
O autismo afeta o comportamento, os primeiros sinais podem ser percebidos logo aos
poucos meses de vida O Espectro Autista ou Transtornos do Espectro Autista (TEA) engloba
alguns diagnósticos que variam conforme a área de menor ou maior prejuízo para o indivíduo:
nas áreas da interação social, comunicação e comportamental (comportamentos restritivos,
estereotipias e repetitivos).
Falar sobre o tema é fundamental para informar as pessoas sobre o que é o autismo,
reduzindo mitos e preconceitos em torno deste diagnóstico. O acesso à informação ajuda
pais, professores e familiares de crianças com TEA a conhecer melhor as características do
transtorno e como lidar com ele.
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O autismo em seus vários tipos, é causado por diferentes combinações genéticas. O psiquiatra suíço Eugen Bleuler, criou o termo autismo em 1908, descrevendo a fuga da realidade
para um mundo interior observado em pacientes esquizofrênicos. O autismo ou Transtornos
do Espectro Autista (TEA) é utilizado para descrever o conjunto de transtornos, caracterizados
por desafios em habilidades sociais, comportamentos repetitivos, dificuldade na locomoção,
na comunicação verbal e não verbal, assim como características físicas únicas e diferentes:
Na busca pelo diagnóstico, a caminhada é longa e árdua. Cada profissional fala uma coisa e não
é raro encontrar aqueles que digam que a culpa é da mãe, aumentando, ainda mais, a indecisão,
a dúvida e a insegurança. Quando finalmente o diagnóstico vem, a negação é a primeira reação
dos pais: "Não, não pode ser, isto não é verdade! Não meu filho!" (Santos, 2008, p. 26) .

A Lei da Inclusão 13.146/2015, que passou a vigorar no ano de 2016, as Unidades
Escolares precisaram se adequar para receber também o aluno autista, os educadores precisam aprender que uma criança difícil de lidar, que apresenta um comportamento estranho,
e que não interage com outras crianças, este aluno deve ser encaminhado para um profissional capaz de realizar o diagnóstico, pois essa criança pode ser um autista, entre outros
procedimentos.
O capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que trata sobre
a Educação Especial, que em sua redação traz que se deve visar a efetiva integração do estudante à vida em sociedade, garante o ingresso de uma criança com TEA em uma escola
regular. Além da LDB, a Constituição Federal, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Plano Viver sem Limites (Decreto
7.612/11) também asseguram ao autista o direito de frequentar escola regular.
Para trabalhar com crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), é preciso conhecer e aprender a lidar com as características, bastante particulares, que elas apresentam,
dificuldades de interação social e de comunicação, hipersensibilidade auditiva, entre outras,
só assim a interação, a inclusão e o aprendizado deste aluno pode acontecer.
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O AUTISTA E O UNIVERSO ESCOLAR:
CONHECENDO O TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA E SUA HISTÓRIA
As causas do TEA não são totalmente
conhecidas, e a pesquisa científica sempre
concentrou esforços no estudo da predisposição genética, analisando mutações espontâneas que podem ocorrer no desenvolvimento
do feto e a herança genética passada de pais
para filhos.
No entanto, já há evidências de que as
causas hereditárias explicariam apenas metade do risco de desenvolver Transtorno do
Espectro Autista. Fatores ambientais que impactam o feto, como estresse, infecções, exposição a substâncias tóxicas, complicações
durante a gravidez e desequilíbrios metabólicos teriam o mesmo peso na possibilidade
de aparecimento do distúrbio.
Alguns pediatras ainda têm dificuldades
para reconhecer sinais básicos de autismo, o
que ocasiona diagnósticos tardios, e muitos
ainda receiam o momento contar aos pais o
diagnóstico, motivo pelo qual, muitas crianças
são diagnosticadas tardiamente.
Por isso devemos divulgar cada vez
mais informações sobre o TEA, e no Brasil
ainda temos muito o que avançar nessa área:
"AUTISMO, s. m. (med.) Estado mental patológico, em que o indivíduo tende a encerrar-se
em si mesmo alheando-se ao mundo exterior"
(FERNANDES, 1965, p.143).
O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com impactos importantes no
desenvolvimento do indivíduo e que começa
a se manifestar nos primeiros três anos de
vida, gerando grandes dificuldades na comunicação, interação social e aprendizagem.

O autismo pode ou não ser associado
a um comprometimento cognitivo. Essa associação está presente em aproximadamente
70% dos casos, e a tendência com a ampliação dos critérios diagnósticos é diminuir.
Crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com autismo podem apresentar
menor habilidade no controle muscular e
exibir comportamentos estranhos como movimentos repetitivos sem nenhum motivo aparente.
Podem passar horas alinhando seus
carros e trens, ao invés de usá-los para brincar. Se alguém move um dos brinquedos, a
criança pode ficar tremendamente chateada
e irritada. Crianças com autismo, muitas vezes, precisam e procuram ter previsibilidade
no seu ambiente. Uma pequena mudança em
qualquer rotina como fazer refeições, vestir-se, tomar banho, ir para a escola em um
horário diferente do predeterminado e fora
do caminho habitual, pode ser extremamente
perturbadora.
Cada pessoa diagnosticada com o espectro, desenvolve o seu conjunto de sintomas
variados e características bastante particulares, o que influencia em como cada indivíduo
se relaciona, se expressa e se comporta.
O conhecimento desses conceitos e
características relativos aos indivíduos autistas que se tem hoje é proveniente de muitas
décadas de pesquisas, estudos de casos, desenvolvidos por vários profissionais.
O psiquiatra Leo Kanner com a obra
“Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo”,
descrevendo 11 casos de crianças com “um
isolamento extremo desde o início da vida e
um desejo obsessivo pela preservação das
mesmices".
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Ele usa o termo “autismo infantil precoce”, pois os sintomas já eram evidentes na
primeira infância, e observa que essas crianças apresentavam maneirismos motores e aspectos não usuais na comunicação, como a
inversão de pronomes e a tendência ao eco.
Apesar de essa obra ter sido escrita
na década de 40, o reconhecimento dela só
aconteceu nos anos 80, (só aí considerado
um pioneiro no assunto), para Hans Asperger
que escreveu o artigo “A psicopatia autista
na infância”, destacando a ocorrência preferencial em meninos, que apresentam falta de
empatia, baixa capacidade de fazer amizades, conversação unilateral, foco intenso e
movimentos descoordenados.
As crianças são chamadas de pequenos professores, devido à habilidade de discorrer sobre um tema detalhadamente. Quem
sabe se a Associação Americana de Psiquiatria se atentasse ao trabalho de Hans Asperger quando este foi escrito, não teria classificado os diversos sintomas de autismo como
um subgrupo da esquizofrenia infantil, não
sendo entendido como uma condição específica e separada, quando publicou a primeira
edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Doenças Mentais DSM 1. Referência mundial
para pesquisadores e clínicos do segmento,
este manual fornece as nomenclaturas e os
critérios padrão para o diagnóstico dos transtornos mentais estabelecidos.
Nos anos 60 chega-se à conclusão que
a teoria “mãe de geladeira” de
Leo Kanner estava errada, pois as evidências mostravam que independente da etnia, classe social, ou naturalidade o autismo
se desenvolvia, e era um transtorno cerebral,
com início na infância, ainda nesta década
passa-se a diagnosticar o autismo como Síndrome de Asperger, e Temple Grandin que
viaja pelo mundo dando palestras esclarecendo o quão é importante auxiliar autistas
a desenvolverem seus potenciais, inventa a
Máquina do Abraço, sossegava as crianças
com autismo simulando um abraço.

Em 1980 o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-3, reconhece o autismo como uma condição específica, pela primeira vez, e o incorpora como
Transtornos Invasivos do Desenvolvimento
(TID) devido ao fato de que diversas áreas de
funcionamento do cérebro são afetadas pelo
autismo, e pelas condições a ele relacionadas,
isso deu-se graças às proposta de definição
baseadas em quatro critérios do psiquiatra
Michael Rutter, depois de classificá-lo como
um distúrbio do desenvolvimento cognitivo:
atraso e desvio sociais não só como deficiência intelectual; problemas de comunicação
não só em função de deficiência intelectual
associada; comportamentos incomuns, tais
como movimentos estereotipados e maneirismos; e início antes dos 30 meses de idade.
Expandindo o espectro do autismo, a
Síndrome de Asperger, em 1994 torna-se os
Sistemas DSM-4 e CID-10 tornam-se equivalentes e adicionam também os casos mais
leves, evitando assim confusão entre pesquisadores e clínicos.
Algumas Leis regulamentadoras, que
tratam de temas específicos da vida dos autistas no Brasil, estão sendo importantes para
a melhorar os atendimentos nos diversos setores, e a vida cotidiana de pessoas com TEA.
A Lei 7.853/ 1989, que trata do apoio
às pessoas portadoras de deficiência e sua
integração social, institui a tutela jurisdicional
de interesses coletivos ou difusos dessas
pessoas, disciplina a atuação do Ministério
Público e define crimes.
Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) de nº 8.742/93, que oferece o Benefício da Prestação Continuada (BPC). Para ter
direito a um salário-mínimo por mês, o TEA
deve ser permanente e a renda mensal per
capita da família deve ser inferior a ¼ (um
quarto) do salário-mínimo.
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Para requerer o BPC, é necessário fazer
a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
e o agendamento da perícia no site do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Lei 8.899/94, institui a gratuidade no
transporte interestadual à pessoa autista que
comprove renda de até dois salários-mínimos.
A solicitação é feita através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Lei 13.370/2016: Reduz a jornada de
trabalho de servidores públicos com filhos
autistas. A autorização tira a necessidade de
compensação ou redução de vencimentos
para os funcionários públicos federais que
são pais de pessoas com TEA.
Apesar das Leis e Decretos já regulamentados, ainda há muito o que se melhorar
na vida dos Autistas, e para que a Inclusão
seja real em todos os setores da sociedade.

Estabelecendo normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, temos a Lei
10.098/2000.

Muitos sinais de alerta, já indicam que
não existe “A” criança autista, no sentido delimitado de quadro sintomático. Portanto, não
existe “a” intervenção que funcione para todos.

Já a Lei 10.048/2000, afirma a prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e outros casos. No campo da Educação
a Lei 7.611/2011, sobre a educação especial
e o atendimento educacional especializado.

O preconceito, sempre fruto do desconhecimento, muitas vezes, faz com que crianças que não se encaixam no que os pais e
professores creem que seja “a” criança autista fiquem anos seguidos sem atendimento e
acompanhamento apropriados para o caso.

A Lei Berenice Piana que estabelece
que a que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, de nº
12.764/12, cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista, que determina o direito
dos autistas a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamento pelo Sistema
Único de Saúde (SUS); o acesso à educação
e à proteção social; ao trabalho e a serviços
que propiciem a igualdade de oportunidades.
Isto é importante porque permitiu abrigar as pessoas com TEA nas leis específicas
de pessoas com deficiência, como o Estatuto
da Pessoa com Deficiência (13.146/15), bem
como nas normas internacionais assinadas
pelo Brasil, como a Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (6.949/2000).

Os sinais do autismo podem ser percebidos logo na primeira infância e quanto
antes for diagnosticado, melhores serão os
resultados das intervenções e tratamentos. O
diagnóstico precoce é o caminho mais eficaz
para diluir e reduzir os prejuízos causados
pelo TEA.
Crianças autistas, podem, após iniciar
com normalidade a aquisição da fala, passar por regressão reduzindo o vocabulário,
detrimento da fala de palavras anteriormente
aprendidas, aparecimento de palavras sem
significado e impróprios, repetições de termos
sem necessidade e sem função social.
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Outras, podem ter atraso severo de
fala, com palavras mal articuladas, jargões,
repetições de termos e evolução pobre do
vocabulário. Além disso, existe uma parcela
de crianças afetadas que são não verbais,
ou seja, não desenvolvem a fala. Todos os
pacientes com autismo partilham estas dificuldades, mas cada um deles será afetado
em intensidades diferentes, resultando em situações bem particulares.
É importante partilhar informações sobre o Transtorno do Espectro do Autismo, pois
conhecendo a doença, suas causas e consequências, torna-se mais fácil compreender
o aluno autista, e se preparar para atendê-lo com a devida atenção. É necessário que
todos os funcionários da unidade escolar
conheçam bem o educando com autismo e
procurem entendê-lo, assim auxiliarão no progresso desse aluno no campo da aprendizagem e da socialização.

A INSTITUIÇÃO ESCOLAR E O AUTISTA
A demanda por informação e orientação em torno do Transtorno do Espectro do
Autismo tem aumentado devido às mudanças
recentes da legislação educacional, que agora exigem a inclusão do indivíduo diagnosticado com autismo na escola.
Aumentar o conhecimento da comunidade escolar sobre o autismo, proporciona uma melhoria na detecção dos sinais de
alerta, o que auxilia a promover projetos de
intervenção precoce e difundir estratégias eficazes no manejo comportamental em todas
as fases de vida.
Pessoas com TEA, são cidadãos e têm
os mesmos direitos garantidos a todos pela
Constituição Federal de 1988 e todas a leis
nacionais, as crianças e adolescentes autistas
têm os direitos garantidos e previstos no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90),
inclusive de serem matriculados em escolas
regulares, públicas ou particulares.

Frequentando a sala de aula comum,
permite-se ao autista, socializar e aprender,
igualmente como toda criança, conviver em
sociedade e aprender em um ambiente heterogêneo, pois é positivo para o desenvolvimento humano, lembrando que os maiores
de 60 anos estão protegidos pelo Estatuto do
Idoso (Lei 10.741/2003).
Para que se promova a inclusão escolar, todos os alunos têm que ser incluídos
nas atividades realizadas em sala de aula,
os professores precisam conhecer as potencialidades, as habilidades e dificuldades dos
discentes com necessidades especiais, para
buscar o apoio e os recursos necessários,
e possibilitar que toda a turma participe das
tarefas propostas.
A inclusão escolar oferece grandes benefícios ao promover a diversidade e garantir
o acesso de todas as crianças à educação,
para todos os alunos, mas é também um
grande desafio, serão encontrados muitos
obstáculos, que precisam ser ultrapassados,
e para isso é preciso enxergá-los, e descobrir
saídas.
Os professores são os principais agentes da mudança, mas toda a comunidade
escolar tem que estar envolvida, pois todos
lidam com esses desafios diariamente dentro
da instituição escolar, já que a escola pode
receber alunos com diferentes níveis de desenvolvimento, assim como com transtornos
e deficiências graves.
É importante proporcionar o bem-estar
da criança autista na escola, é primordial nesse processo, estabelecer uma comunicação
entre os pais e os professores, considerando
que nesse estágio o acompanhamento médico já deva ter sido feito. Somente com a
orientação de um especialista é que a relação família-escola ganha fundamentos para a
promoção de uma ligação eficaz entre essas
partes. Há que se ressaltar que a visita aos
médicos deve ser rotineira.
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Para que a criança conheça e comece a
se adaptar no novo espaço, é recomendável
que o responsável pelo aluno, se possível até
antes do início das aulas, o leve à instituição,
para que tenha oportunidade de se familiarizar gradualmente com o local.
A organização adequada do ambiente
físico é um passo simples e muito efetivo na
prevenção de problemas para e com o aluno
com Síndrome de Asperger, também é necessário o educador ter formas de comunicação
funcional.
As instalações da escola devem passar
por algumas adaptações, para que o estudante se sinta mais à vontade, como poucos estímulos visuais na sala de aula, e que seu lugar
tenha mínimo de ruídos externos possível.
A relação professor-aluno requer confiança, o que é um desafio quando se trata de
uma criança com autismo, mas é possível. As
informações passadas pelos pais no ato da
matrícula, o preparo do educador, mostrarão
ao discente que o educador é confiável para
ajudá-lo nos desafios.
É preciso atender prontamente toda vez
que a criança autista solicitar e tentar o diálogo, a interação, se chamar e ela não atender,
é necessário ir até ela, pegar sua mão e levá-la para fazer o que foi solicitado. Toda vez
que o aluno com TEA conseguir realizar uma
tarefa, ou falar uma palavra, mostrar progresso, um bom incentivo é reforçar com elogios.
Um ponto importante para que o processo de confiança tenha sucesso, é tipo de
comunicação, o professor precisa utilizar uma
linguagem clara e objetiva, e sem conotações.
Pessoas com TEA não compreendem piadas
e expressões de sentido figurado.

A utilização de materiais pedagógicos
adaptados e/ou específicos, é uma forma
de proporcionar aos alunos com autismo a
melhora de sua coordenação motora, é importante o acompanhamento de uma equipe
de especialistas sobre o cotidiano do autista,
para orientar pais e educadores, buscando
autonomia do discente.
Aprendizagem é a modificação do cérebro com a experiência, ou seja, o cérebro
que trabalha modifica de uma maneira tal que
a próxima vez acha diferente de acordo com
a expressão anterior que teve, e pode ser:
social – nível sócio econômico, cultural, interações; psicológica – estabilidade emocional,
maturidade; e Motora - organização mental (5
sentidos), maturação.
Encontrar as melhores estratégias e metodologias de ensino que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos exige treinamento, estudo e apoio da família, da escola e de
profissionais especializados.
Os docentes precisam de um professor
auxiliar na sala de aula, devido a quantidade
de discentes nas turmas, a presença de uma
pessoa para ajudar, possibilita que o docente dê a atenção necessária aos seus alunos
com deficiências para que eles possam enfrentar e ultrapassar suas dificuldades.
O aprendizado é complexo, e envolve
funções cognitivas, conativas e executivas
onde a memorização dos conteúdos envolve
emoção, interação, motivação, entre outros. O
conteúdo do programa de uma criança autista
deve estar de acordo com seu potencial, de
acordo com sua idade e de acordo com o
seu interesse:
Se a criança estiver executando uma atividade nova de maneira inadequada, é importante a intervenção rápida do professor, mesmo que para isso seja necessário
segurar a mão da criança ou até mesmo
dizer-lhe a resposta (PEETERS, 1998).
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A presença de professores auxiliares
voltados para crianças que apresentam TEA,
na as de aula, auxiliando-os na adequação de
comportamentos inadequados para o aprendizado de comportamentos adequados, é importante para um melhor desenvolvimento no
processo educacional.
A aprendizagem é uma grande questão
quando o assunto é o autismo. Para se estimular e desenvolver o ouvir e interpretar, é
preciso criar estratégias capazes de melhorar
esse aspecto.
PECS é um sistema de figuras utilizado
para facilitar a comunicação do autista, foi
implementado pela primeira vez com alunos
de pré-escola diagnosticados com autismo
no Programa de Autismo de Delaware, e possui seis fases (Como comunicar, Distância e
Persistência, Discriminação de Figuras e Estrutura de sentenças).
Na preparação da escola para receber
o aluno autista, pode-se montar um álbum
de pistas visuais mostrando a rotina do dia
da criança no espaço escolar, com ela faz
para ir ao ao banheiro ou à cantina na hora
do intervalo, enfim do horário que chega até
o momento de sair da unidade.
As pistas visuais são imagens que auxiliam na independência do indivíduo, um
exemplo são as sequências de ações a serem
realizadas, apresentadas na forma de desenhos claros e objetivos, podem ser usadas,
em atividades básicas da vida diária.
O uso das pistas visuais na rotina do indivíduo com autismo, auxilia na comunicação
funcional, garante a colaboração, prepara a
criança para o uso de calendários e agendas
no futuro, além de dar previsibilidade da sequência de atividades, ou seja, saber o que vai
acontecer, principalmente, se houver mudanças, o que mudou em sua rotina, diminui a ansiedade e o estresse causado por mudanças
repentinas de rotina, desenvolve a autonomia,

na interação social, no treinamento para atividades que não são muito aceitas por ele, no
desenvolvimento da noção temporal e facilita
as negociações com os adultos, no preparo
para uma atividade nova diminuindo o estresse e a ansiedade, quando as imagens são
apresentadas com a escrita e o adulto acompanhante a verbaliza incentivando a pessoa
com autismo a fazer o mesmo desenvolve a
fala, a memorização, o reconhecimento das
letras.
A comunicação alternativa auxilia no
desenvolvimento da fala, promove ao indivíduo com autismo uma progressão em sua
autonomia, pois o auxilia a dizer o quer ou
precisa, facilita a troca de informação com
a família, cuidador ou professor, propiciando
também uma melhor socialização com os outros alunos, diminui os comportamentos inadequados.
A presença de um profissional da área
de psicopedagogia na escola, auxilia o professor e a coordenação pedagógica a construir o processo de aprendizagem visando o
aluno, com um olhar para o objeto e o objetivo, a encontrar soluções para as dificuldades no processo de ensino aprendizagem,
e até diminuir as situações problemas entre
discentes e docentes, auxiliando na comunicação e troca de informação, favorecendo o
entendimento, a atenção consequentemente
a aprendizagem do aluno.
A Neuropsicopedagogia é uma grande
aliada na aprendizagem de alunos especiais,
por reunir conhecimentos da neurociência,
psicologia e pedagogia. Com isso, traçar estratégias de ensino, através de tratamentos
terapêuticos e auxílio ao professor no ensino
regular.
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Para isso, o Neuropsicopedagogo busca realizar uma avaliação personalizada de
como o cérebro da criança aprende, viabilizando um aprendizado eficiente, é um campo
em expansão, desenvolvendo investigações
mais profundas acerca de métodos e maneiras na qual é possível atender diferencialmente crianças com diversos transtornos, como o
TEA (Transtorno do Espectro Autista),
Em síntese, a Neuropsicopedagogia
procura reunir e integrar os estudos do
desenvolvimento, das estruturas, das funções e das disfunções do cérebro, ao
mesmo tempo que estuda os processos
psicocognitivos responsáveis pela aprendizagem e os processos psicopedagógicos responsáveis pelo ensino (FONSECA,
2014, p.1).

A intervenção desse profissional especialista tem um impacto positivo no desenvolvimento de crianças com o TEA e a levar ao
sucesso intra e interpessoal.
Segundo Beauclair (2014), os especialistas em Neuropsicopedagogia são instruídos para: compreender o papel do cérebro
nas relações complexas dos neurocognitivos
e a sua inserção na aplicação de estratégias
em diversos âmbitos sociais; na intervenção
do desenvolvimento humano do sujeito aprendente; Ampliar a capacidade de intervir em
novos produtos educacionais e construir alternativas para o melhor desenvolvimento do
assistido.
Mais do que aplicar o uso de pistas visuais ou qualquer outra estratégia pedagógica
no processo de ensino aprendizagem do autista, o professor precisa estar preparado, os
efeitos no desenvolvimento da comunicação,
da capacidade de interagir socialmente e da
independência desses indivíduos, dependem
de um conhecimento especializado, e muita
dedicação da família, da comunidade escolar
e demais profissionais que os atendem.

Para superar as barreiras e os desafios
da inclusão escolar de alunos com TEA, é
necessário um esforço contínuo de todos os
envolvidos, trabalho multidisciplinar, é preciso também extinguir crenças e preconceitos.
É importante que a família esteja presente e
participe das estratégias educacionais, assim
como os profissionais especialistas que os
atendem fora da escola.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a construção desse Artigo que
teve como objetivo, refletir no campo da educação, em especial do cotidiano escolar do
aluno autista, auxiliar os profissionais da área
da educação a reconhecer e lidar com os
educandos que possam estar dentro do universo Espectro Autista, foi utilizado as referências bibliográficas, com leitura de sites, leis e
trabalhos de autores que dissertam sobre o
tema, “O nível de desenvolvimento da aprendizagem do autista geralmente é lento e gradativo, portanto, caberá ao professor adequar
o seu sistema de comunicação a cada aluno”
(SANTOS, 2008, p. 30).
O educador precisa de paciência e
compreensão para lidar com o aluno autista,
e assim ele consiga aprender, ele pode apresentar um olhar distante e não atender ao
chamado e até mesmo demorar muito para
aprender determinada lição. É importante saber que isso acontece, não porque a criança
esteja desinteressada e sim porque o TEA
compromete e retarda o processo de aprendizagem, é necessário muito elogio, motivação
e carinho para desenvolver sua inteligência,
Apesar da capacidade de aprendizagem ser
inerente a várias espécies, a espécie humana é a única que ensina de forma intencional e sistemática. Cabe então, o especialista compreender quais são os fundamentos
neuropsicopedagógicos da aprendizagem,
para aperfeiçoar o ensino e aproximação de
professores, pais e cuidadores a fim de dar
continuidade às atividades executadas em
atendimentos (FONSECA, 2014).
31 - maio/2021 - Educar FCE

272

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

O professor é a pessoa mais importante no processo de aprendizagem do aluno
e deve se conscientizar disso, procurando
obter uma melhor compreensão de como o
aprendizado efetivamente ocorre. É necessário compreender as dificuldades do aluno autista, para entender que eles podem aprender
as melhores maneiras para expressar as suas
necessidades e conviver no ambiente escolar,
É importante a continuidade do ensino
para uma criança autista, para que se
torne menos dependente, mesmo que
isto envolve várias tentativas, e ela não
consiga aprender. É preciso atender prontamente toda vez que a criança autista
solicitar e tentar o diálogo, a interação.
Quando ocorrer de chamar uma criança
autista e ela não atender, é necessário ir
até ela, pegar sua mão e levá-la para fazer
o que foi solicitado. Toda vez que a criança conseguir realizar uma tarefa, ou falar
uma palavra, ou enfim, mostrar progresso,
é prudente reforçar com elogios. Quando
se deseja que a criança olhe para o professor, segura-se delicadamente o rosto
dela, direcionando para o rosto do professor. Pode-se falar com a criança, mesmo
que seu olhar esteja distante, tendo como
meta um desenvolvimento de uma relação
baseada em controle, segurança, confiança e amor (SANTOS, 2008, p.31-32).

Caracteriza também a pessoa autista alterações nos doze sentidos, sendo eles: térmico, tátil, orgânico (capacidade de sentir
e defender a vida), equilíbrio, cinestésico
(conjunto de movimento do corpo, como
um todo), audição, linguagem, "Eu" - (somos únicos e exclusivos), pensamento,
visão, paladar e olfato; (BORALLI, 2007).

A família tem também um papel importante, já que é a responsável por dar atenção,
os cuidados, amor e irá zelar pela criança
durante vinte e quatro horas, por toda vida.
É preciso encorajar a criança autista
a comunicar-se espontaneamente, criando
situações e estímulos que provoquem a necessidade de comunicação, é melhor não
antecipar o que a criança quer, e sim criar
momentos para que ela sinta a necessidade
de saber se expressar para ser atendida.

Segundo Gauderer (1987), as crianças
com autismo, em geral, apresentam dificuldade em aprender a utilizar corretamente
as palavras, mas quando participam de um
programa intenso de aulas parecem ocorrer
mudanças positivas nas habilidades de linguagem, motoras, interação social e a aprendizagem.
A escola tem um função imprescindível
na elaboração de estratégias para que estes
alunos consigam desenvolver capacidades
para se integrar e interagir com as outras
crianças,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando o professor está apto a lidar com um aluno autista, o processo de ensino aprendizagem acontece, ele é incluso na turma participando das atividades em grupo, propiciando
a socialização, e o educandos também aprendem entre si.
Para que seja possível a evolução do autista, é preciso que sua anormalidade seja
identificada e diagnosticada para que este seja acolhido, aceito e compreendido pelos seus
grupos sociais, a identificação da anormalidade, em muitos casos não é percebida pela família, ficando na responsabilidade da escola e em especial de seu educador essa percepção e
encaminhamentos necessários.
Existem enormes impasses para a efetivação de uma prática escolar direcionada ao
autista e para que esse se aproprie de seu papel social, por isso os professores precisam se
instrumentalizar, buscar uma formação com base teórica sólida, necessária e suficiente para
que administram um fazer pedagógico capaz de superar obstáculos, ter a compreensão sobre
as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de pessoas com autismo.
A vida de uma criança com autismo, principalmente a sua permanência na escola, o
preparo dos professores para adaptar esse discente nesse espaço, com o objetivo de que sua
vivência escolar incentive a criatividade, seu desenvolvimento social, cognitivo, e corporal, traz
muitos questionamentos, nem todos ainda podem ser respondidos, mas já muitos avanços
nas pesquisas à respeito desse tema.
Conclui-se que o aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, não tem
que ficar afastado e muito menos frequentar escolas especializadas, e isso é garantido por
lei, o autista é capaz de aprender a desenvolver muitas ações do seu cotidiano, para isso,
o principal é acreditar que ele tem potencial para aprender, ele pode enxergar o mundo de
uma forma diferente, muito particular, mas vive em uma sociedade que deve integrar a todos.
Espera-se que o conteúdo deste Artigo, tenha sido esclarecedor, mas que incentive o
professor a buscar cada vez mais informações sobre o tema, com o intuito de que seu aluno
autista participe cada vez mais das atividades diárias da turma, lhe dando condições de ter
uma formação integral.
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DIREITOS HUMANOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema,
conhecer, compreender as questões dos direitos humanos no interior das unidades escolares. A
abordagem desse tema na realidade educacional é urgente na sociedade, fomentando o trabalhar
para reduzir as desigualdades existentes, melhorar as condições de vida, respeitar os grupos
minoritários sociais e melhorar a distribuição de renda. Apesar da lenta progressão, é necessário o
estímulo de ações como esta para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e democrática,
de maneira a potencializar a sensibilização e modificação a partir da experiência, diversidade
das indagações na constante reflexão acerca dos problemas que devem ser discutidos dentro
do âmbito da educação em direitos humanos na busca de uma educação pública efetiva de
qualidade para todos e todas.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Diversidade; Educação Pública.
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INTRODUÇÃO

A

educação é entendida como um processo social, um bem público e um valor
comum a ser compartilhado por todos, de maneira que ter acesso à educação
pública, laica e de qualidade é um direito de todos e todas e um dever do Estado.

A educação possibilita constituir uma vida comum nos territórios, cenário constantemente renovado, onde as atividades são criadas a partir da herança cultural do povo que
nele vive. Um território é sempre um espaço de disputa de poder, um espaço social em que
forças econômicas, políticas, culturais estão em permanente tensão, disputando a hegemonia.
Participar de vivências e experiências que deem valor aos elementos extraídos dos
territórios confere aos estudantes um olhar de compreensão sobre as suas vidas e cria pertencimento e cumplicidade.
Um projeto educativo público deve assegurar três princípios: equidade, inclusão e integralidade. A equidade é uma estratégia para atingir a igualdade a partir do reconhecimento
da diversidade, procurando reduzir as desigualdades de oportunidade e acesso que impedem
direitos fundamentais.
A educação inclusiva pressupõe que todos possam ter experiências de aprendizagem
de acordo com suas potencialidades, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades e na equidade, independentemente de suas condições socioeconômicas, físicas,
intelectuais, de gênero, étnico raciais, de idade, religiosas, ou por haver nascido em um território diferenciado dos demais.
A educação integral compreende o compromisso com as práticas integradas de formação e a integralidade do desenvolvimento humano em suas dimensões intelectual, física,
afetiva, social, ética, moral e simbólica.
Para viabilizar, fomentar e potencializar esses princípios, torna-se necessário garantir políticas curriculares específicas para as populações que têm tido os seus direitos historicamente
não atendidos. Educação é uma prática social humana que promove o desenvolvimento dos
sujeitos a partir de interações partilhadas no seio da cultura, em suas diferentes manifestações.
A educação em seu cerne, por seu caráter coletivo, democrático e participativo, deve
ocorrer em espaços marcados pelo entendimento mútuo, pelo respeito e pela responsabilidade
e a prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos humanos, assegurando
seu caráter transversal e a relação dialógica entre os diversos atores 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.22).
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Assegurando a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação e a promoção da educação em direitos humanos.
A lei municipal nº 16. 493/2016 instituiu a obrigatoriedade de estudos em direitos no
currículo das nossas escolas, cabendo a cada unidade incluir em seu projeto político pedagógico um tópico específico para o debate e a compreensão dos direitos humanos.
A amplitude temática e programática da educação em direitos humanos, deve reconhecer a diversidade cultural e ambiental, garantindo a cidadania, o acesso ao ensino, permanência e conclusão, a equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual,
geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, entre outros
e a qualidade da educação.
A necessidade de a educação em direitos humanos tornar-se um dos eixos fundamentais
da educação básica e permear o currículo, a formação inicial e continuada dos profissionais
da educação, o projeto político-pedagógico das escolas, os materiais didáticos, o modelo de
gestão escolar e as práticas de avaliação.
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, pois esses grupos queriam garantir a sua sobrevivência.
Pensamentos e convicções, ferramentas e instrumentos foram produzidos ao longo de
milênios de existência humana para possibilitar e ou facilitar o bem-estar, a constituição de
valores comuns que tecem a solidariedade e a coesão social, para alimentar a imaginação
e conferir sentido à vida. Dessa forma, a educação é um bem público, e ter acesso à escola
pública e laica é um direito de todos e todas, um dever do Estado.
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, de modo que os espaços possibilitam o exercício da ação coletiva e da autonomia nas investigações, isto é, na descoberta
de si e dos outros e no conhecimento do mundo.
Estar em espaço educativo pensado e criado para os estudantes, possibilita a criação
de uma voz própria, com autoria e protagonismo, potencializando a construção de 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.
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EDUCAÇÃO PÚBLICA PARA EQUIDADE
O acesso ao conhecimento foi ofertado
para uma parcela muito pequena da sociedade, é fundamental a compreensão de a educação como direito defende o pressuposto
de que igualdade de oportunidades entre as
pessoas é fundamental para a construção de
uma sociedade justa e democrática e que ela,
por ser um dever do Estado, pode ser partilhada por todos.
Dessa forma, a escola pública é a possibilidade de não apenas oferecer para todos
igual oportunidade de ingresso, independentemente de suas origens, diferenças e diversidades, mas garantir que todos possam ter o
seu lugar como sujeito, cidadão e aprendente
igualmente assegurados, o fato de que todos
os que estão presentes na unidade escolar
podem aprender, é fundamental para que ela
possa cumprir com a promessa da igualdade.
Porém, muito além da igualdade de oportunidades, é preciso que os sistemas educacionais, com justiça, trabalhem também com o
conceito de equidade,
O enfoque da equidade procura centrar a
atenção nas populações mais vulneráveis.
É uma estratégia para atingir a igualdade, a partir do reconhecimento da diversidade. O enfoque da equidade procura
reduzir as brechas que impedem direitos
fundamentais para conseguir um desenvolvimento integral. Milhões de pessoas
têm seus direitos negados por questões
socioeconômicas, físicas, intelectuais, de
gênero, étnico-raciais, de idade, religiosas, ou por terem nascido em um território específico (CURRÍCULO DA CIDADE:
Educação Infantil 2019, p.33).

Considerando a educação como um
bem público e dever do Estado, deve ser direito assegurado e compartilhado por todos
e todas, devemos nos atentar a uma prática
pedagógica de qualidade, garantindo a igualdade na diversidade e respeitando o direito
de aprendizagem na individualidade, de maneira equitativa 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.

EDUCAÇÃO PÚBLICA PARA INCLUSÃO
Um conceito muito utilizado no campo
educacional na atualidade, é o de inclusão,
uma escola ao ser inclusiva, pode desempenhar um importante papel na luta contra a
exclusão social e racial. Uma sociedade desigual produz exclusões, a unidade escolar
como instituição social, apesar de seus limites, possui certa autonomia e pode contribuir
para reduzir as discriminações e os preconceitos relacionados às diferenças biopsicossociais, culturais, etárias, econômicas, étnico-raciais, de gênero, linguísticas, religiosas,
entre outros,
Nas UEs, as desigualdades, as diferenças e as diversidades estão presentes,
mas muitas vezes são invisibilizadas. Os
modos como elas se manifestam são
complexos, devido à especificidade dessa etapa educacional: a idade das crianças, os territórios onde as escolas estão
inseridas, a pluralidade das famílias, a
ausência de formação específica das(os)
professoras(es) e demais profissionais
nessas temáticas, as práticas educativas
homogeneizadoras e os Projetos Políticos
Pedagógicos que muitas vezes desconhecem a profunda relação entre as aprendizagens e as condições de vida concretas
dos bebês e das crianças (CURRÍCULO
DA CIDADE: Educação Infantil 2019,
p.35).
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As unidades escolares de fato comprometidas com a educação no sentido da
igualdade e da equidade vivem o desafio de
enfrentar desigualdades, diferenças, diversidades, sempre procurando modos de abordar
e construir respostas. Durante muitos anos,
a abordagem mais usual aos temas relativos
à diferença e à diversidade foi a de não reconhecer os processos de exclusão social,
o que promovia de forma mais acentuada a
exclusão, a segregação,
O modo mais violento de fazer a invisibilização das desigualdades, diversidades
e diferenças é pela segregação, isto é,
retirar do espaço público aqueles que
apresentam características diferenciadas
e que não são desejadas pelos grupos
majoritários. As deficiências físicas, intelectuais, mentais, sensoriais foram tratadas muitas vezes com segregação na
educação. O primeiro passo — mas não
suficiente — para superar a exclusão educacional é reconhecer que existem grupos e populações que foram (e ainda são)
desconsiderados como sujeitos de direitos (CURRÍCULO DA CIDADE: Educação
Infantil 2019, p.33).

As desigualdades não podem ser consideradas como algo natural, sendo preciso
lutar contra elas, pois são injustas com os
estudantes, assim, frente às diversidades e
diferenças, é necessário reconhecê-las, compreendê-las e incorporá-las, de maneira a
propiciar reflexão constante e profunda dos
educadores sobre si mesmo, sobre os seus
modos de pensar, os seus limites emocionais
e morais, os seus próprios preconceitos.

Nossas ações das mais simples aos
mais complexas, como pentear o cabelo
ou resolver um problema, está determinado
biologicamente, mas são apropriados pelos
processos de mediação, com os outros ou
com objetos de nossa cultura, de caráter instrumental (como os objetos) e ou simbólico
(como a linguagem).
Essa questão evidencia que há uma
particularidade em seu processo de aprender
e se desenvolver, cabe a unidade escolar de
forma institucionalizada, por meio de um “desenho universal para a aprendizagem”, abrir
as portas para que todos e todas possam
aprender como os outros, ainda que por caminhos diferentes,
O conceito de desenho universal para a
aprendizagem desde a infância se alinha
à ideia de educação inclusiva no sentido das deficiências, por ser capaz de
criar coletivamente oportunidades equitativas de aprendizagem e ambientes
educacionais interativos, os quais, sendo
diferentes, igualam as oportunidades. Interpõe-se então um fundamento básico
de que o desenvolvimento humano está
relacionado com funções aprendidas nas
relações sociais: dependemos do outro
para compreender os seus significados
(CURRÍCULO DA CIDADE: Educação Infantil 2019, p.53).

É necessário pensar em métodos, materiais, recursos, tecnologias e suporte pedagógico diferenciados, por meio de ações que
respondam às necessidades e ampliem as
capacidades de todos e de cada um, numa
compreensão de que estamos frente a uma
nova realidade educativa.
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EDUCAÇÃO POR PROJETOS
Desenvolver atividades de leitura, escrita, desenho, rodas de conversa e outras
estratégias diversificadas para discutir com os
estudantes do ensino fundamental o Estatuto
da Criança e do Adolescente e a Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Criar um cineclube é outra sugestão
potente e inovadora, aberto aos alunos nas
unidades escolares e a alunos de outras unidades do entorno e membros da comunidade, no qual aconteça exibição de filmes e se
realizavam debates em torno de diferentes
temáticas relativas aos direitos humanos.
O projeto político-pedagógico, é um
compromisso necessário com a educação e
a relevância da educação para o desenvolvimento humano e para a participação dos
sujeitos na sociedade contemporânea em
condição plena de cidadania.
A necessidade emergente de realizar
uma educação consistente, sustentável e
emancipadora para todos e todas, educar as
gerações mais novas não é exclusivo da escola, embora possibilite espaço privilegiado
ao desenvolvimento de capacidades, conhecimentos e competências do educando, repensar seu projeto político pedagógico para
potencializar um rumo, uma direção, em discussão coletiva na escola.
Reescrever o projeto político pedagógico, rompendo com antigos paradigmas, considerando a identidade da escola dentro e fora
de seus muros, pode melhorar a qualidade
do ensino. O reconhecimento da diversidade
e da pluralidade cultural como um elemento
central, oferece aos alunos oportunidades de
conhecimento de suas origens como brasileiros e como participantes de grupos culturais
específicos.

Ao valorizar as diversas culturas presentes no Brasil, propicia ao aluno a compreensão de seu próprio valor, promovendo
sua autoestima como ser humano pleno de
dignidade, cooperando na formação de autodefesas a expectativas indevidas que lhe
poderiam ser prejudiciais.
É por meio do convívio escolar o qual
possibilita conhecimentos e vivências que cooperam para que se apure a sua percepção
de injustiças e manifestações de preconceito
e discriminação que recaiam sobre si mesmo,
ou que venham a testemunhar, e para que desenvolva atitudes de repúdio a essas práticas.
Articular ações que visam a superação
do racismo, do sexismo, da homofobia e buscam agenciar uma cultura da paz, se não forem fortemente marcadas por uma postura
ética, estética e política efetivamente democrática correm o risco de promover um ‘empoderamento sectário’ e fugir dos fundamentos
freireanos da construção da autonomia dos
grupos subjugados.
Desvincular as perspectivas e escolhas
superficiais, que configuram as datas especiais e ou os projetos pontuais para discutir
esses temas e substituir essa visão por uma
outra que promova um tratamento transversal,
contínuo e permanente das questões relativas
à diferença, à diversidade e a interculturalidade é fundamental para uma educação por
projetos em direitos humanos.
A construção do currículo numa perspectiva democrática exige que situamos a
concepção de democracia num contexto
histórico mais amplo, precisamos considerar que, historicamente, a retomada do rumo
da democracia é bastante recente em nosso
país, sob o ponto de vista legal, a gestão democrática aparece como princípio fundamental da educação na Constituição de 1988, e
LDB 9.394/96.
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Com o compromisso democrático assumido institucionalmente em nível nacional,
vale revisitar alguns conceitos basilares que
autorizam reconhecer, nos pensamentos e
nas ações educacionais, a democracia exercida em uma condição amplamente partilhada
de gestão das questões da educação pública
de qualidade para todos e todas.
A educação é um processo de vida, e
não uma preparação para uma vida futura.
Define a instituição educacional como instituição social, devendo representar a vida presente, uma vida tão real e vital para a criança
como aquela que vive em casa, na vizinhança
ou no parque, uma forma embrionária da vida
em sociedade.

LEI 11.645/08 NA PRÁTICA EDUCATIVA
Lei 11.645/08 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura
indígena e dos povos originais, o encontro
intercultural entre os povos originais do Brasil
com os povos europeus e africanos a partir
do conceito de hibridismo, de antropofagia,
um caminho alternativo para pensar o que
significa falar em história e cultura indígena e
dos povos originais.
Através da materialização da presença
das culturas nos currículos, planos de ensino
e livros didáticos, abandonando hierarquias
eurocêntricas, falocêntricas, egocêntricas,
que subordinam os conteúdos ligados à matriz africana e nativa como suplementos da
incrível jornada europeia pelo mundo. Dessa
forma a mudança de paradigma é uma necessidade evidente, pois não basta apresentar
novos sujeitos, se estes estão alocados em
uma concepção de história etnocêntrica.

Dar voz e presença a todas as personagens, é um pensamento que valoriza a diferença e a considera como promotora do desenvolvimento humano, na medida em que os
encontros possibilitam trocas e reinvenções.
É emergente abandonar os caminhos já trilhados e construir outros, buscar um conhecimento histórico escolar em que não prevaleça
a hierarquia de saberes, no qual um sujeito,
um tempo e um espaço não se sobreponham
aos outros.
Para aprender atitudes de respeito, deve-se fruir uma arte e uma literatura universal
que não sejam sinônimo de europeu, conhecer avanços tecnológicos de outras revoluções industriais que ocorreram em outros lugares.
Na prática educativa é fundamental ultrapassar nosso papel de meros transmissores
de informação, uma vez que nós, educadores,
somos produtores/as culturais profundamente
implicados nas questões públicas e na formação cidadã dos nossos educandos.
Ampliando nossa definição de pedagogia e de currículo, para compreender que o
trabalho educativo se realiza mediante experiências formativas que propomos e conduzimos com os estudantes e não apenas como
exposição dos conteúdos.
Cuidando da linguagem e dos demais
comportamentos que manifestamos em sala
de aula, uma vez que a linguagem e os comportamentos cotidianos são dispositivos que
podem reforçar ou modificar a realidade.
Desenvolvendo e investindo em práticas
pedagógicas preocupadas com a promoção
da diversidade e valorizá-la como vantagem
e não como problema, de forma a estarmos
atentos aos grupos ou situações em que a diferença se torna motivo para a desigualdade
e para a exclusão,
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Aprender a observar e a escutar os bebês
e as crianças é o desafio da(o) professora(or) que compreende a educação como
um processo no qual as demandas de
bebês e crianças, seus interesses e suas
necessidades geram processos coletivos de ampliação e aprofundamento das
experiências corporais, sociais, culturais
e científicas. Viver coletivamente na UE
propícia para as infâncias a expansão de
seus territórios, possibilitando a percepção de outros modos de viver, pensar,
agir, relacionar-se, isto é, ensina a ver do
ponto de vista do outro. A função de uma
cidade educadora é possibilitar que os
bebês e as crianças possam ultrapassar
os muros das UEs e ampliar os seus repertórios de vida social, de espaços culturais, de relações com a cidade. É direito
dos bebês e das crianças poderem se
deslocar e aprender com a vida comunitária, ampliando seu território (CURRÍCULO DA CIDADE: Educação Infantil 2019,
p.73).

As práticas pedagógicas precisam desmontar os mecanismos de discriminação, intervindo sempre de modo a tornar evidente
os preconceitos implícitos e corrigir comportamentos de discriminação manifestos na escola, localizando distorções e corrigi-las de
modo intencional promovendo a diversidade
é destruir mecanismos que impeçam jovens
de desenvolver suas potencialidades e seus
talentos.

MATRIZES DE SABERES NA EDUCAÇÃO
BÁSICA
Desenvolver pensamento científico, crítico e criativo é necessário nas práticas pedagógicas para acessar, selecionar e organizar
o conhecimento com curiosidade, ludicidade,
pensamento científico, crítico e criativo de maneira a explorar, descobrir, experienciar, observar, brincar, questionar, investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, refletir, interpretar
e analisar ideias e fatos em profundidade, produzir e utilizar evidências.
Potencializar o trabalho com a resolução de problemas a fim de descobrir possibilidades diferentes, brincar, avaliar e gerenciar
experiências vividas, ter ideias originais e criar
soluções, problemas e perguntas, sendo sujeitos de sua aprendizagem e de seu desenvolvimento; interagindo com adultos, pares e
meio em que vivem, sendo capazes de inventar, reinventar-se, resolver problemas individuais e coletivo e agir de forma propositiva em
relação aos desafios contemporâneos.
Utilizar as múltiplas linguagens, como
verbal, verbo-visual, corporal, multimodal,
brincadeira, artística, matemática, científica,
Libras, tecnológica e digital para expressar-se, partilhar informações, experiências, ideias
e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo.
Exercitar-se como sujeito dialógico, criativo, sensível e imaginativo, aprender corporalmente, compartilhar saberes, reorganizar
o que já sabe e criando significados, e compreender o mundo, situando-se e vivenciando
práticas em diferentes contextos socioculturais.
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Conhecer e cuidar de seu corpo, sua
mente, suas emoções, suas aspirações, seu
bem-estar e ter autocrítica, reconhecer limites, potências e interesses pessoais, apreciar
suas próprias qualidades, a fim de estabelecer objetivos de vida, evitar situações de
risco, adotar hábitos saudáveis, gerir suas
emoções e comportamentos, dos impulsos
e saber lidar com a influência de grupos, desenvolvendo sua autonomia no cuidado de
si, nas brincadeiras, nas interações/relações
com os outros, com os espaços e com os
materiais.
Criar, escolher e recriar estratégias, organizar-se, brincar, definir metas e perseverar
para alcançar seus objetivos, agir com autonomia e responsabilidade, fazer escolhas,
vencer obstáculos e ter confiança para planejar e realizar projetos pessoais, profissionais
e de interesse coletivo.
Abrir-se ao novo, respeitar e valorizar
diferenças e acolher a diversidade, agir com
flexibilidade e sem preconceito de qualquer
natureza, conviver harmonicamente com os
diferentes, apreciar, fruir e produzir bens culturais diversos, valorizar as identidades e culturas locais, maximizando ações promotoras
da igualdade de gênero, de etnia e de cultura,
brincar e interagir/relacionar-se com a diversidade.
Reconhecer e exercer direitos e deveres, tomar decisões éticas e responsáveis
para consigo, o outro e o planeta, desenvolvendo o protagonismo, a brincadeira e o direito de fazer escolhas, expressando seus interesses, hipóteses, preferências, agir de forma
solidária, engajada e sustentável, respeitar e
promover os direitos humanos e ambientais,
participar da vida cidadã e perceber- se como
agente de transformação.

Considerar a perspectiva e os sentimentos do outro, colaborar com os demais e
tomar decisões coletivas; valorizando e respeitando as diferenças que constituem os sujeitos, brincar e interagir/relacionar-se com o
outro com empatia, trabalhar em grupo, criar,
pactuar e respeitar princípios de convivência,
solucionar conflitos, desenvolver a tolerância
à frustração e promover a cultura da paz.
Desenvolver repertório cultural e senso
estético para reconhecer, valorizar e fruir as
diversas identidades e manifestações artísticas e culturais, brincar e participar de práticas
diversificadas de produção sociocultural para
ampliar e diversificar suas possibilidades de
acesso a produções culturais e suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais, a
partir de práticas culturais locais e regionais,
desenvolvendo seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, percepção, intuição e
emoção.
Assumir compromisso com a equidade,
com a inclusão e com a integralidade dos
sujeitos exigem políticas curriculares específicas para as populações que têm tido os
seus direitos historicamente não atendidos.
Fundamentalmente é necessário estar atento
e comprometido com esses sujeitos e os grupos sociais é atitude fundamental, que deve
ser complementada com a elaboração e implementação de práticas pedagógicas nas
unidades escolares, visando romper com as
discriminações, os racismos, os preconceitos e propiciar para todos variados modos de
convivência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreender os sujeitos como seres humanos, seres integrais, desde o nascimento,
significam romper com concepções que não valorizam a complexidade desses sujeitos, que
constituem em suas relações sociais diferentes dimensões corpóreas e de linguagens, ou
seja, que se expressam em múltiplas linguagens.
A inteireza desses sujeitos é tensionada nas experiências de vida que fazem as separações do corpo e da mente, do brincar e do aprender, faz se necessário assegurar uma educação que valorize a multidimensionalidade humana e contribua para manter a integralidade
dos sujeitos, valorizando sentimentos, pensamentos, palavras, ações e interações em suas
relações e conexões entre esses sujeitos e o meio.
A realização da articulação de diferentes saberes, linguagens e conhecimentos a articulação dos saberes é outra característica de uma educação integral, é preciso comprometer--se
com uma formação humana completa, envolvendo vivências das diferentes práticas sociais,
como conversar, brincar, cantar, desenhar, investigar, pesquisar e outras que configuram o
que é ser humano, presentes todas as linguagens culturais possíveis e serão acolhidas as
múltiplas linguagens expressivas. 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,
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 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 (CURRÍCULO DA CIDADE: Educação
Infantil 2019, p.35).

Na defesa é que as aprendizagens aconteçam por meio da participação conjunta dos
sujeitos, 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,
portanto, a desconstrução do modo tradicional e transmissivo de fazer pedagogia 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.
Assegurar o trabalho com o desenvolvimento e o fomento de justiça, solidariedade,
liberdade e autonomia de respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a
promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações
de preconceito e discriminação.
Potencializar no coletivo princípios políticos de reconhecimento dos direitos e deveres
de cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais, na busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos
bens culturais e outros benefícios de exigência de diversidade de tratamento para assegurar
a igualdade de direitos todos e todas que apresentam diferentes necessidades de redução
de pobreza e das desigualdades sociais e regionais,
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Em uma educação progressiva e construtiva, e na sua defesa veemente da escola pública, encontram-se argumentos para se pensar, na contemporaneidade, a educação que se deseja transformadora e emancipadora. Dewey ajuda nas ponderações atuais em favor de uma educação
progressiva, que restaura a possibilidade dos indivíduos contribuírem com as suas experiências
pessoais no grupo. Entretanto, como bem adverte, essa condição de participação não nasce e
não se mantém espontaneamente. É preciso pensar e planejar situações que propiciem a colaboração mútua e a corresponsabilidade, o que remete à importância de se ter clareza dos propósitos
educativos e da intencionalidade das ações por parte de todos os sujeitos implicados com o ato
educativo, direta ou indiretamente (CURRÍCULO DA CIDADE: Educação Infantil 2019, p.63).

No constante cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade de enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, de valorização das diferentes
manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira na construção de identidades
plurais e solidárias.
As unidades escolares de educação infantil, por exemplo que se empenham para adotar uma atitude permanente de escuta quando as produções infantis realizadas sem a mão
do professor para “melhorá-las” são valorizadas e têm um espaço de destaque nas paredes
na altura das crianças, e quando as suas iniciativas são acolhidas na organização das salas,
de festividades ou eventos realizados na escola, atitude permanente de escuta é também o
elemento fundamental para a criação de vínculos entre educadores, bebês e crianças, dentro
do próprio grupo e entre diferentes grupos, pois a atitude de escuta cria um sentimento de
segurança e de pertencimento que favorece o seu bem-estar na unidade escolar. Sentir-se
seguro e confiar nos adultos da unidade escolar é essencial para o crescimento cultural e
emocional de bebês e crianças.
Com as crianças maiores, um dos exemplos de escuta possível é a assembleia de crianças, quando a unidade escolar se organiza para ouvir e colocar em andamento as propostas,
considerações, críticas e iniciativas do coletivo.
Os estudantes em seu coletivo vão aprendendo que os problemas, as dificuldades e
mesmo as boas experiências vividas no grupo podem ser discutidas num encontro semanal,
em que todos se sentam numa roda para comentar.
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?”. 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?”
A escuta e o acolhimento como atitude permanente é a forma privilegiada de afeto com
todos e todas estudantes, inclusive as suas famílias, responsáveis.

31 - maio/2021 - Educar FCE

287

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

REFERÊNCIAS
APPLE, M.W. ideologia e currículo. 3. ed. Porto Alegre: artmed, 2006. p. 288.
ARROYO, Miguel Gonzáles. Indagações sobre currículo: educandos e educadores: seus direitos e o currículo;
organização do documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. – Brasília:
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988.
______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1996.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007.
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília, MEC/SEED, 2007.
______. . Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional comum curricular. Brasília, DF,
2017.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à política educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
(Coleção Leitura).
SACRISTÁN, José. Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Tradução: Ernani F. da Fonseca Rosa.
Porto Alegre: Artmed, 2000.
SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da Cidade : Educação
Infantil – São Paulo : SME / COPED, 2019.
______. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da Cidade : História – São Paulo
: SME / COPED, 2019.
______. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da Cidade : Língua Portuguesa
– São Paulo : SME / COPED, 2019.
______. Secretaria Municipal de Educação. Programa Mais Educação. São Paulo: SME, 2014.
THURLER, M. G. Inovar no interior da escola. Porto Alegre: Artmed, 2001.

31 - maio/2021 - Educar FCE

288

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Braz Cubas
(2011) e Artes Visuais pelo Centro Universitário
de Jales (2018); Especialista em Alfabetização e
Letramento pela Faculdade de Conchas (2016),
Educação para Jovens e Adultos pela Faculdade
de Conchas (2017), Gestão Escolar pela Faculdade
de Conchas (2017); Professora da Educação Infantil
na Prefeitura de São Paulo.

GISELE MUKAI

DE MIRANDA NOVAIS

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

289

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

O CONTATO COM A LEITURA DESDE OS ANOS INICIAIS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A leitura em sala de aula na educação infantil é o método mais adequado e eficaz de
aproximar a criança no mundo de símbolos que está inserida. Através da literatura e do contato
e manuseio com o livro, a criança encontra meios de interpretá-lo, seja por meio da escuta
da narrativa pelo professor ou pela decifração das sequências das ilustrações que compõem
a narrativa. Com a habitualidade da leitura dentro e fora da sala de aula, as crianças vão se
aprimorando dessa arte mesmo sem ser alfabetizada ou até mesmo de dar suas primeiras
palavras. Encontram com a ficção respostas de seus sentimentos, dúvidas, anseios, medos,
preocupações, dentre outros. E, com o passar do tempo, começam a entender o papel da escrita
dentro da sociedade letrada.

Palavras-chave: Leitura; Livro; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo demonstra a importância da leitura no contexto da educação
infantil com base nos documentos orientadores da Educação e nos teóricos que
defendem essa atividade.

Entender a leitura como processo importante e que deve estar presente dentro do cotidiano escolar. Percebem-se os grandes benefícios que a leitura e o contato com os livros,
mesmo sem a decodificação das letras e mesmo que ela não esteja sendo usada para essa
finalidade.
Pois, através da leitura, professor e alunos encontram possibilidades e estratégias para
perceber-se no mundo ao qual estão inseridos.
A leitura tem como propósito auxiliar nos aspectos sociais, cognitivos, psicomotores,
dentre outros que o professor se propuser a explorar junto aos seus alunos.
O contato com a leitura desde pequeno é favorável para todo o processo de desenvolvimento e conhecimento dentro e fora do âmbito escolar, seja por meio dos livros, narrativas
contadas através da oralidade ou outros instrumentos.
Com a inserção da leitura na rotina escolar, pretende-se formar cidadãos críticos que
compreendam melhor o universo no qual estão inseridos. Podendo lidar com conflitos pessoais e externos de variados modos.
Ou seja, além da criatividade e da imaginação que a literatura proporciona, como ela
também pode-se encontrar estratégias para lidar com o mundo real.
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O CONTATO COM A LEITURA DESDE
OS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A Base Nacional Comum Curricular,
BNCC, é um documento orientador para todas as escolas brasileiras públicas e privadas
que pretende garantir um ensino de qualidade, demonstrando um percurso com habilidades e conhecimentos para a Educação Infantil, Ensino Fundamental até o Ensino Médio.
Na Base Nacional Comum Curricular,
na parte que diz respeito à Educação Infantil,
revela as habilidades que os pequenos devem desenvolver ao longo de sua jornada.
Essas habilidades se descrevem em campos
de experiências que são:
• Eu, o outro e nós.
• Corpo, gestos e movimentos
• Traços, sons, cores e formas
• Escuta, fala, pensamento e imaginação
• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
Desse modo, as vivências serão organizadas para contemplar essas habilidades de
modo lúdico, prazeroso e eficaz, afim de uma
educação de qualidade que não vise apenas
os aspectos educacionais, mas que contemple todo o ser humano, em sua integralidade.
A leitura, em sua essencialidade, atende
todas as habilidades supracitadas, podendo
o professor trabalhar diversos assuntos e ampliar o leque de possibilidades em todos os
momentos de suas aulas. Ainda, dentro da
Base Nacional Comum Curricular, comenta
sobre os direitos de aprendizagens e desenvolvimento na Educação Infantil:

• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos,
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do
outro, o respeito em relação à cultura
e às diferenças entre as pessoas.
• Brincar cotidianamente de diversas
formas, em diferentes espaços e
tempos, com diferentes parceiros
(crianças e adultos), ampliando e
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos,
sua imaginação, sua criatividade,
suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
• Participar ativamente, com adultos
e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das
atividades propostas pelo educador
quanto da realização das atividades
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais
e dos ambientes, desenvolvendo
diferentes linguagens e elaborando
conhecimentos, decidindo e se posicionando.
• Explorar movimentos, gestos, sons,
formas, texturas, cores, palavras,
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos
da natureza, na escola e fora dela,
ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades:
as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos,
dúvidas, hipóteses, descobertas,
opiniões, questionamentos, por
meio de diferentes linguagens.
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• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si
e de seus grupos de pertencimento,
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição
escolar e em seu contexto familiar e
comunitário.”
O universo literário que pode estar dentro das leituras dos materiais impressos, recursos digitais, teatros, brincadeiras, em diversos
gêneros textuais e no meio da sociedade em
geral, demonstram os objetivos que a Base
Nacional Comum Curricular almeja alcançar
com diversas estratégias.
Mas a leitura contempla todos os meios
de se conhecer, expressar, explorar, participar, brincar e conviver. Serão nos livros que
bebês e crianças terão acesso ao conhecimento, imaginação e novas descobertas.
Os pequenos são curiosos e percebem,
mesmo antes de compreender a decodificação dos signos que as letras representam,
que a escrita faz parte de um repertório que
tem consigo diversas representações na sociedade. De acordo com a (BNCC, 2018,
p.42):
Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao
ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao
observar os muitos textos que circulam
no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de
língua escrita, reconhecendo diferentes
usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores (BNCC, 2018, p.42).

A prática de leitura está presente em
todos meios sociais da vida do ser humano,
seja ele alfabetizado ou não. Pois vive em um
mundo que tudo é contextualizado em placas
de sinalizações, jornais, revistas, rótulos de
embalagens, dentre outras coisas. Enfim, vivemos numa sociedade em que os símbolos
estão presentes em praticamente tudo.
Pensando na Educação Infantil como
início da Educação Básica e toda a sua importância referente aos requisitos sociais, cognitivos, psicomotores, dentre outros, o professor
encontrará recursos para auxiliar no processo
da construção de conhecimento.
Dessa maneira, uma das ferramentas
que pode auxiliar nesse processo é toda forma de interação que a prática da leitura tem
disponível em todo meio literário.
A Leitura como prática diária, de variadas formas, tende a contribuir no processo
ensino/ aprendizagem no requisito escolar e
na esfera social em que a criança está inserida.
Primeiramente, o professor deve estar
envolvido com a leitura em sua prática dentro e fora da escola. Gostar e perpetuar esse
universo. Assim, Silva (2003, p. 109) discorre:
Mais especificamente, para que ocorra
um bom ensino da leitura é necessário
que o professor seja ele mesmo, um bom
leitor “faça como eu digo (ou ordeno!),
não faça como eu faço (porque eu mesmo não sei fazer)” isto porque os nossos
alunos necessitam do testemunho vivo
dos professores no que tange a valorização e encaminhamento de suas práticas
de leitura (SILVA, 2003, p. 109).

A Leitura é o meio mais amplo de compreender o universo, sentimentos, natureza, a
si mesmo e ao próximo, dentre outras coisas
presentes no cotidiano de qualquer indivíduo.
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Mesmo bebês ou crianças que estão
iniciando na educação infantil, podem compreender a leitura através das suas ilustrações, leitura pelo professor, dramatizações,
manuseio, dentre outras possibilidades que
o universo literário permite explorar.
Esse contato inicial com os livros é de
extrema importância para os pequenos dentro
e fora da escola. De acordo com O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil
(1998, p.141), “A criança que ainda não sabe
ler convencionalmente pode fazê-lo por meio
da escuta da leitura do professor, ainda que
não possa decifrar todas e cada uma das
palavras. Ouvir um texto já é uma forma de
leitura”.
Assim, a leitura e o contato com os livros para crianças e bebês são essenciais
mesmo que atividades para a decodificação
das letras não estejam sendo apresentadas
pelo professor, ou até mesmo que a oralidade
ainda não esteja desenvolvida.
Muitos podem entender que a leitura
para bebês não tem eficiência, já que não
há verbalização oral ou apenas por julgá-los
como muito pequenos e passíveis de entendimento de alguma palavra complexa ou da
contextualização das histórias.
Porém, é sabido que esse contato aproxima o bebê, não só no fortalecimento dos
vínculos afetivos que os momentos de interação com a leitura proporcionam por meio
do toque, olhares, diálogos, sorrisos e outros,
mas com as diversas possibilidades de aprendizados que as situações literárias apresentam.
Assim, os bebês percebem tonalidade
de vozes, ritmos, cores, formas, sentimentos,
estruturas das letras, paisagens diversas e
outros elementos que contribuem para o seu
desenvolvimento.

Existem livros específicos para os bebês como os livros feitos de borracha que
podem ser utilizados no banho e não estraga
ao ser levados a boca, costume da idade que
se encontra na fase oral, os que apresentam
diversas texturas a serem exploradas pelo tato
e os com figuras 3d amplas, etc. Na página
da internet do Catraca Livre (2017), reforça:
Os livros de histórias são caminhos para
um mundo mágico, instigante e divertido.
O hábito da leitura introduz a criança em
seu universo imaginativo e criativo, além
de favorecer aprendizagens que atuam
em diferentes campos do desenvolvimento infantil. Textos literários são arte, portanto, eles instigam na criança o conhecimento estético e o senso de apreciação
(CATRACA LIVRE, 2017).

Quem não gosta de ouvir histórias? É
um mundo cheio de imaginação e descobertas, com elas pode-se revelar interpretações
que auxiliarão no mundo real do indivíduo.
Para uma boa história o professor poderá usufruir de ferramentas que estão disponíveis como livros, recursos tecnológicos, teatro
de fantoches, sombras, músicas, elementos
da natureza e outros. A criatividade do professor instiga a curiosidade do aluno, fazendo
com que os momentos de leitura sejam sempre apreciáveis.
O professor, dentro do seu planejamento semanal ou diário, encontrará meios de
despertar o interesse da criança. Sabe-se que
os bebês e crianças são seres ativas, criativos
e estão em constante movimento em busca
de novas descobertas. Portanto, Vygotsky
(2009, p. 72) compreende:
Educação, entendida correta e cientificamente, não significa infundir de maneira
artificial, de fora, ideais, sentimentos e ânimos totalmente estranhos às crianças. A
educação correta consiste em despertar
na criança aquilo que existe nela, ajudar
para que isso se desenvolva e orientar
esse desenvolvimento para algum lado
(VYGOTSKY, 2009, p. 72).
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Assim, conforme orienta Vygotsky, partir
do interesse da criança que carrega consigo
uma bagagem histórica, cultural e de conhecimento. Após reconhecer esse fato, ampliar os
horizontes a partir do que o pequeno conhece
e se identifica. A leitura carrega essa possibilidade de se encaixar nas histórias de vida.
Nelas, os pequenos poderão se reconhecer, encontrar estratégias e soluções para
seus conflitos, descobrir sentimentos e respeito às diversidades, aguçar sua criatividade
e imaginação para além das páginas encantadoras de uma boa história, dentre outras
revelações que farão sentido para seu aprendizado e formação.
São diversos os modos que o professor
poderá incorporar a didática da leitura para
as crianças e assim instigá-las a novos desafios e entender de modo prático a relação da
escrita com as decodificações das palavras
e seu uso na sociedade.
Lerner (2007, p. 41) em seu livro faz
uma demonstração de uma atividade que auxiliará o professor em oferecer meios para o
aprendizado dos seus alunos:
Portanto, desde o princípio, a escola deve
fazer as crianças participarem em situações de leitura e escrita: é necessário
pôr a sua disposição materiais escritos
variados, é necessário ler para elas muitos e bons textos para que tenham a oportunidade de conhecer diversos gêneros
e possam fazer antecipações fundadas
nesse conhecimento... É necessário lhes
propor também situações de produção
que lhes apresentarão o desafio de compor oralmente textos com destino escrito - para serem ditados ao professor, por
exemplo, no curso dessa atividade, serão
apresentados problemas que as levarão
a descobrir novas características da língua escrita e a se familiarizar com o ato
de escrita, antes de saberem escrever no
sentido convencional do termo (LERNER,
2007, p. 41).

É comum escutar as crianças, quando
o hábito de leitura é frequente em sua prática escolar, pedir a mesma narração, poesia,
poema, cantiga, parlenda, dentre outros gêneros textuais trabalhados dentro e fora das
unidades escolares, normalmente a que mais
gostou, para ser contada pelo professor ou
outro adulto.
Nesse momento, ela já antecede suas
emoções e demonstra a sua satisfação de
ouvir e observar a dinâmica da leitura que
está sendo apresentada.
Dessa forma, de maneira lúdica, espontânea e partindo do seu interesse, ela pode
compreender o significado das letras, palavras e do contexto que a escrita tem dentro
da sociedade. Assim discorre o RCNEI (1998,
p.143),
Quem convive com crianças sabe o quanto elas gostam de escutar a mesma história várias vezes, pelo prazer de reconhecê-la, aprendê-la em seus detalhes, de
cobrar a mesma sequência e de antecipar as emoções que teve da primeira vez.
Isso evidencia que a criança que escuta
muitas histórias pode construir um saber
sobre a linguagem escrita (RCNEI, 1998,
p.143).

E, mesmo sem entender a escrita, quando a história toca o leitor ele é capaz de reproduzi-la ao seu modo e multiplicar os saberes
aprendidos. Nesses contos e recontos, aprenderão novas coisas não percebidas antes, se
atentará detalhes não percebidos e continuará aprender com a mesma história contada.
Para Jambersi em seu trabalho (2012, p. 21):
Um contador de histórias jamais para de
aprender, pois, por mais que ele tenha o
domínio da oralidade, ele sempre aprenderá algo novo ao contar uma história,
ainda que já a tenha contado várias vezes.
E, cada vez que contar a mesma história,
ele irá se surpreender (Jambersi, 2012,
p. 21).
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Ao interagir com o livro a criança passa a compreender e interagir com as figuras
e letras que aparecem nas cenas de cada
página, fazendo suas próprias interpretações
acerca de suas vivências, dos desenhos que
estão no contexto das imagens.
Assim, levanta as suas hipóteses dentro
de determinados assuntos, tenta comparar o
que é real e o que é fantasia, podendo até
confrontá-las e encontrar no meio da fantasia
respostas para o seu mundo real.
O processo de leitura pode ser dado
através da leitura do professor ao contar a história de um livro ou narrar um conto com objetos dinâmicos como bonecos, brinquedos,
fantoches, objetos não estruturados, dentre
outros utensílios criativos que podem auxiliar
e melhor desenvolver o assunto que queiram
trabalhar.
É uma infinidade de gêneros textuais e
utensílios que o professor pode utilizar para
aproximar, ainda mais, a criança dentro dos
contextos da leitura.
Normalmente, após a rotina de leitura,
pode-se observar alguma criança manejando
os livros da mesma forma que o professor ou
adulto manuseia ao contar a história.
Também, é fácil vê-las recontar a história que ouviu para seus amiguinhos enquanto
brincam ou com a intencionalidade e o prazer
de reproduzi-la, imitando até algumas expressões e sentimentos que o professor fez ao
narrar a história.
Quando isso acontece, é sinal de que
a leitura já está se incorporando e fazendo
presente de maneira positiva na vida dessa
criança. Sabendo disso, o professor deve saber interferir e encontrar meios dessa relação
entre criança e a leitura ser aprofundada. O
RCNEI (1998, p.144), exemplifica:

Recontar histórias é outra atividade que
pode ser desenvolvida pelas crianças.
Elas podem contar histórias conhecidas
com a ajuda do professor, reconstruindo
o texto original à sua maneira. Para isso
podem apoiar-se nas ilustrações e na
versão lida. Nessas condições, cabe ao
professor promover situações para que as
crianças compreendam as relações entre
o que se fala, o texto escrito e a imagem.
O professor lê a história, as crianças escutam, observam as gravuras e, frequentemente, depois de algumas leituras, já
conseguem recontar a história, utilizando
algumas expressões e palavras ouvidas
na voz do professor. Nesse sentido, é importante ler as histórias tal qual está escrita, imprimindo ritmo. À narrativa e dando à
criança a ideia de que ler significa atribuir
significado ao texto e compreendê-lo (RCNEI,1998, p.144).

Esse hábito da leitura deve ser incentivado e almejado pelo professor. Projetos que
descubram a literatura que é lida dentro do
contexto familiar a fim de ter uma proximidade
maior com a comunidade, descobrir alguns
aspectos característicos da família ou de incorporar esse hábito caso não haja a prática
de leitura.
A arte de leitura não só ajuda nos momentos de descontração e nos aspectos do
conhecimento da escrita, mas auxilia em processos posológicos, sentimentais, motivacionais, apoio dentre outros que as crianças possam estar passando ou precisando.
Através do lúdico que a literatura proporciona, as crianças são capazes de se reconhecer nos personagens e encontrar suas
hipóteses dentro da ficção. É um meio de se
reencontrar e perceber suas dificuldades, medos, afinidades, sentimentos, o que é certo,
errado, dentre várias outras coisas e situações que a literatura tem a oferecer para o
indivíduo que está envolvida com o seu encanto. RCNEI (1998, p. 143),
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As instituições de educação infantil podem resgatar o repertório de histórias que
as crianças ouvem em casa nos ambientes que frequentam, uma vez que essas
histórias se constituem em rica fonte de
informação sobre as diversas formas culturais de lidar com as emoções e com as
questões éticas, contribuindo na construção da subjetividade e da sensibilidade
das crianças (RCNEI, 1998, p. 143).

A leitura livre de cobranças começa a
se transformar num hábito. E, mais para frente, quando a criança começar a dominar o
universo da leitura e escrita, encontrará nela
respostas para as suas vivências do cotidiano. Para Solé (1998, p. 91),
A situação de leitura mais motivadora também são as mais reais: isto é, aquelas
em que a criança lê para se libertar, para
sentir o prazer de ler quando se aproxima do cantinho da biblioteca ou recorre
a ela. Ou aquelas em que, com um objeto
claro – resolve uma dúvida, um problema
ou adquirir a informação necessária para
determinado projeto – aborda um texto e
pode manejá-lo à vontade, sem a pressão
de uma audiência (SOLÉ, 1998, p. 91).

Através da Leitura e todo o universo que
a abrange, os alunos vão criando formas de
conhecer e se colocar diante de determinadas situações que, até mesmo, não seriam
possíveis no mundo real. Incentiva o ato de
imaginação, podendo conhecer novos lugares, conceitos éticos e estéticos, novas culturas, emoções, dentre várias outras descobertas que só a imaginação consegue nos levar.
Para Faria (2010, p.19),

Portanto, a imaginação é possível dentro da literatura ou entre outras esferas, o
indivíduo pode remeter também a algumas
respostas para a realidade da qual necessita
para âmbito pessoal ou para o mundo que o
cerca. Busatto (2007, p. 58),
Pensar o imaginário como um vasto campo de possibilidades, que proporciona,
entre tantas coisas, a compreensão e aceitação de diferentes níveis de percepção
da realidade, abrindo-se para um sistema
participativo, plural, sensível e passível de
outras lógicas (Busatto, 2007, p. 58).

Contudo, a leitura desde os anos iniciais da educação infantil, mesmo antes das
primeiras palavras, é essencial para que o aluno comece a interagir e interpretar a arte de
ler e decifrar as figuras, isso é compreender
que desde bebê o indivíduo é capaz de construir seu próprio conhecimento e ampliá-lo à
medida que seus sentidos são desafiados ou
quando são envolvidos por ricos conteúdos
literários.
Precisa-se muito da criatividade e dedicação do professor em se comprometer a colocar livros, narrativas, dentre outros gêneros
textuais dentro da sua prática cotidiana para
que compreendam a escrita dentro de vários
contextos e isso se expandir para além dos
muros da escola.

Sabemos que o texto literário narrativo
oferece ao leitor a possibilidade de “experimentar uma vivência simbólica” por
meio da imaginação suscitada pelo texto
escrito e/ou pelas imagens. A literatura (e,
portanto, a literatura para a juventude) é
portadora de um sistema de referências
que permite a cada leitor organizar sua
função psíquica com o vivido e a sensibilidade que lhe é própria (FARIA, 2010,
p.19).
31 - maio/2021 - Educar FCE

297

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura dentro da educação infantil é uma aliada para a compreensão do universo onde
a criança está inserida. Ainda, é indicada na Base Nacional Comum Curricular, documento
que orienta todas as escolas brasileiras, públicas e privadas, com objetivos de aprendizado
e de formação de um cidadão integral.
Na BNCC, a Educação Infantil é fundamental, portanto, é preciso trabalhar as habilidades e os campos de conhecimento nelas especificados para garantir um ensino que garanta
a qualidade, inclusão e equidade.
Oferecer, mesmo que bebês, materiais literários impressos, tecnológicos e outros com
a finalidade de associar o nosso mundo através dos signos implantados em revistas, placas,
rótulos, jornais e em toda nossa volta. A leitura auxiliará nesse processo de compreensão.
Será na escola, muitas vezes, a oportunidade da inserção dos pequenos no mundo literário. Assim, podendo formar um futuro leitor que encontrará na literatura formas de se divertir
e/ou encontrar modos de resolver problemas de cunho real.
De maneira lúdica, criativa, espontânea, divertida, a literatura deve estar presente nos
debates e outros assuntos que aparecem no percurso escolar. Desenvolver o hábito e o gosto
pela literatura para que o aluno desenvolva a prática. Assim, criando um leitor que é capaz de
utilizar a leitura como recurso para seus anseios, dúvidas, dentre outros.
Reconhecer que os pequenos, desde bebês, são capazes de decodificar o mundo que
o cerca mesmo sem entender a complexidade da escrita. Que ao inseri-lo na literatura por
meio de livros, leitura, teatros, canções e outros, proporcionam um enriquecimento cultural e
pessoal.
O contato com os livros e com a leitura mesmo antes de aprender as primeiras palavras,
possibilita um universo onde a criança aprende a interpretá-lo, estuda e aprende a lidar com
suas emoções, sentimentos, problemas, angústias, dentre outros.
O professor, com toda sua formação e intencionalidade de garantir um bom ensino,
poderá usufruir dos variados recursos existentes para enriquecer suas aulas e contribuir para
o interesse do educando. Nesse processo, pode-se utilizar da imaginação e criatividade, contando histórias e diversos gêneros textuais.
Contudo, o artigo tratou da suma importância da inserção dos bebês e crianças matriculadas na rede regular de ensino no universo da leitura, afim que compreendam os símbolos
e se tornem futuros apreciadores da leitura, utilizando-a em sua jornada.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO MOVIMENTO VANGUARDAS
EUROPEIAS NA FORMAÇÃO CRÍTICA NO ENSINO DE JOVENS
E ADULTOS

RESUMO: As artes sempre acompanham o homem por meio das manifestações e diferentes
formas de expressões artísticas. Os movimentos artísticos sempre existiram nas sociedades,
demonstrando ideologias, formas de comportamento, cultural, política, questões sociais naquele
momento e que irão corroborar a identidade de uma nação. Dentre os movimentos artísticos, as
vanguardas europeias surgiram como uma forma de romper com todos os padrões de uma época,
que estava vindo de uma Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial. Esse movimento esteve
pautado pela quebra de conceitos e paradigmas, pela busca do novo, do ampliar da subjetividade,
pelos avanços científicos e sociais. Diante desta realidade, este estudo objetivou identificar as
contribuições do movimento Vanguardas Europeias para a formação crítica dos estudantes da
EJA. A relevância do trabalho justifica-se para compreender a formação social da escola a partir
do ensino de arte. A metodologia adotada foi a revisão de literatura, permitindo observar que um
ensino pautado no social, na construção de uma capacidade crítica e argumentativa, apresenta
significados para o estudante em formação educacional, pois a arte, presente nas diferentes
culturas e povos, promove a construção da identidade de uma sociedade, promovendo influência
nos sujeitos.

Palavras-chave: Arte; Vanguardas Europeias; EJA.
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INTRODUÇÃO

D

esde a época em que o homem morava em cavernas, nômades e ainda não
tinham o entendimento que tem hoje, as pinturas rupestres nas paredes dessas
moradias serviam para expressar seus sentimentos, contar fatos e se constituir
em um valioso registro histórico. Passando pelas grandes sociedades da época antiga, pela
arte grega, romana, egípcia, pela presente e abrangente influência religiosa na Idade Média,
as manifestações artísticas foram presentes e fidedignas aos seus preceitos e conceitos (CAVALCANTI, 2011).
A arte sempre teve um caráter de ser inovadora e de estabelecer conceitos, e a partir
dessa premissa, veio um movimento denominado Vanguardas Europeias, que ocorreu no final
do século XIV e no início do século XX, que se propunha a quebrar os conceitos, romper com
o velho e evidenciar o novo. Em uma Europa devastada pela Primeira Guerra Mundial e no
meio de uma Revolução Industrial, a arte também se propunha a mudar, a se ressignificar e
ampliar conceitos (SANTOS, 2016).
Diante desta realidade, este estudo objetivou identificar as contribuições do movimento
Vanguardas Europeias para a formação crítica ao ensino dos jovens e adultos. Como objetivos específicos, destacam-se: compreender o movimento Vanguardas Europeias; identificar
as características da Educação de Jovens e Adultos – EJA; relacionar a importância das
Vanguardas Europeias na formação dos estudantes da EJA.
A elaboração do trabalho justifica-se na necessidade de compreender que a escola tem
a função de utilizar esses movimentos artísticos para poder propor ao estudante toda essa
questão crítica, social, argumentativa, seja dentro dos componentes curriculares ou em projetos interdisciplinares. Por meio das artes, o homem se expressa, demonstra para o mundo
que o cerca, seus quereres, seus sentimentos, suas ideias, seus conceitos sobre os mais
variados assuntos.
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O ENSINO DE ARTE
Para compreender a questão do ensino do movimento das Vanguardas Europeias
atuando no ensino crítico para o estudante da
EJA, faz-se necessário entender um pouco
da história das artes desde os primórdios da
humanidade, presente e atuante na formação
das identidades sociais.
O homem, desde o início da sua existência no planeta, procurou demonstrar seus
sentimentos, intenções, objetivos, necessidades, assim como suas reivindicações das
mais variadas formas. Para isso, as artes, muitas vezes, têm sido um valioso instrumento
para essa forma de expressão (SILVA, 2012).
Ao longo dos séculos, diferentes formas de expressão aconteceram, influenciando e sendo influenciadas pela sociedade da
qual fazem parte. Não importa o momento, a
época, o contexto ou a heterogeneidade da
sociedade, as artes sempre estão presentes
(CHAGAS, 2010). Segundo Fusari e Ferraz
(2010), a arte é o conjunto de preceitos para
a perfeita execução de qualquer coisa, seja
artifício, ofício, profissão; indústria; astúcia;
habilidade; travessura; magia; feitiçaria; complexo de regras e processos para a produção
de um efeito estético determinado. A história
comprova a existência e aplicabilidade das
manifestações artísticas (VIEIRA, 2014).
O homem ignora como a arte começou,
assim como desconhece como se iniciou a
linguagem. No entanto, compreende o significado de arte em função de atividades tais
como a edificação de templos e casas, realização de pinturas e esculturas, ou tessitura de
padrões, entende-se que nenhum povo existe
no mundo sem arte (SIMÓ, 2010).
Quando a moradia dos homens eram as
cavernas, as manifestações artísticas já existiam por meio das pinturas nas paredes, que
eram chamadas de pinturas rupestres. Os primeiros desenhos de animais, esboçados por

homens pré-históricos, eram uma espécie de
ritual, em que o animal representava ser dominado quando pelos homens no momento
da caça (PENTEADO; PUG, 2009).
Na Idade Antiga, dentre as sociedades
que mais se destacaram no conceito artístico,
a arte egípcia representa complexidade no
âmbito social, diante do forte cunho religioso
e com inúmeras realizações culturais (BARBOSA, 2010). Outro momento que não pode
ser descartado foi na Idade Média, quando os conceitos considerados tendências
apresentavam características teocêntricas,
ou seja, Deus era o protagonista e todos os
acontecimentos sempre tinham uma explicação religiosa e não científica. Somente após
o período do Renascimento, novas aberturas
surgiram, a partir de ideias e conceitos inovadores, influenciando as expressões artísticas
(VIEIRA, 2014).
As nações mais desenvolvidas sempre buscaram o apoio nas artes como uma
das formas de identidade de seu povo, de
seus costumes. No Brasil, a chegada da família portuguesa é considerada um divisor
de águas para as influências das artes no
país. Contudo, cabe destacar as primordiais
influências indígena e africana na produção
artística nacional (CAVALCANTI, 2011).
A princípio, o ensino das artes estava
centrado em modelos rígidos, com ênfase
no desenho, no qual o objetivo do professor
o desenvolvimento da coordenação motora,
precisão, apropriação de técnicas específicas,
aquisição de hábitos de limpeza e de ordem
na realização dos trabalhos dos estudantes.
Esses trabalhos tinham que ser úteis na preparação da vida profissional, pois eram baseados nos desenhos técnicos e geométricos,
tratando-se de servir a ciência e a produção
industrial (BARBOSA, 2010). De acordo com
Santos:
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Entre os anos 20 e 70, as escolas brasileiras viveram outras experiências no
âmbito do ensino e aprendizagem de
arte, fortemente sustentadas pela estética modernista e com base na tendência
escolanovista. O ensino de Arte volta-se
para o desenvolvimento natural do sujeito, centrado no respeito às suas necessidades e aspirações, valorizando suas
formas de expressão e de compreensão
do mundo. As práticas pedagógicas, que
eram diretivas, com ênfase na repetição
de modelos e no professor, são redimensionadas, deslocando-se a ênfase para os
processos de desenvolvimento do aluno
e sua criação (PCN, 1997 apud SANTOS,
2016, p. 92).

Portanto, o ensino de arte representa
uma importante ferramenta no desenvolvimento dos indivíduos, respeitando as necessidades expressivas de cada pessoa, fundamental
ao longo das décadas para a formação plena
de uma sociedade crítica e sensível.
Em 1930, foram criadas as primeiras
escolas especializadas em arte para crianças
e adolescentes, contudo, na maioria das escolas, o ensino ainda continuava com a concepção tradicional. Nessas escolas especializadas, a aprendizagem era livre e de expressão
criativa, ou seja, contrária ao ensino oficial de
artes instituído no período do Estado Novo, o
qual valorizava desenhos geométricos e cópia
de estampas, a fim de adequar a formação
artística aos padrões vigentes (SIMÓ, 2010).
Por volta da década de 1950, com a influência da Escola Nova e dos estudos sobre
a criatividade, o ensino da arte foi direcionado
para a livre expressão do aluno e para a valorização do processo criativo. O professor, então, procurava criar oportunidades para que o
estudante expressasse de forma espontânea,
supervalorizando, assim, a criatividade sem
preocupação com os resultados (FERRAZ;
FUSARI, 2010).

Desta maneira, o desenho industrial
acabou por se tornar instrumento para a consecução do oposto ao pretendido por seus
idealizadores originais, convertendo-se não
num elemento de desenvolvimento da sensibilidade dos alunos, e sim num fator de deseducação sensível, na medida em que impõe
um padrão esteticamente neutro, desprovido
de valores e expressões culturais (BARBOSA,
2010).
Para Chagas (2010), ao longo dos
anos, houve o despertar da consciência sobre a importância do ensino da arte na escola, refletindo em discussões no quesito pedagógico. Esse movimento promoveu diversos
encontros que objetivavam rever e propor novos andamentos ao ensino. Uma das ações
foi um protesto contrário à retirada da obrigatoriedade da área no ensino básico nas
escolas, que estaria presente em uma das
versões da Lei das Diretrizes de Bases (LDB
Lei nº 9.394-96).
Na década de 1980, a partir do reconhecimento do ensino de arte como Arte Educação, a clareza do papel do professor de
arte permitiu uma transformação nas concepções e percepções da importância do ensino
de arte à formação dos indivíduos (FERRAZ
E FUSARI, 2010). Segundo Silva:
A Arte-Educação mobilizou vários educadores, pois permitiu que se ampliassem as
discussões sobre o compromisso, a valorização e o aprimoramento do professor, e se
multiplicassem no país as novas ideias, tais
como mudanças de concepções de atuação
com arte, que foram difundidas por meio de
encontros e eventos promovidos por universidades, associações de arte-educadores, entidades públicas e particulares (BRASIL, 1998
apud SILVA, 2012, p.24).
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A arte-educação representa mudanças
significativas no processo de ensino
aprendizagem, considerando a necessidade de integração entre os fazeres
artísticos e apreciação de obras, proporcionando ao professor autonomia e significância aos saberes artísticos, de modo
que a arte seja representa como um elemento fundamental e importante para a
formação integral dos estudantes.

Atualmente, ainda existe o reconhecimento do valor ensino de artes na formação
do indivíduo, pois ela faz parte da vida humana em todos os aspectos. A utilização de seus
conceitos na formação do ser humano, principalmente pensando no âmbito da criticidade,
as linguagens artísticas e o movimento das
vanguardas Europeias podem ser de grande
auxílio, principalmente quando o público-alvo
desse ensino trata-se dos jovens e adultos.

AS CONTRIBUIÇÕES DAS VANGUARDAS
EUROPEIAS À ARTE
A arte influencia ou é influenciada pela
sociedade, e ao longo da existência do homem no planeta, pode ser observado inúmeros movimentos artísticos. Na Grécia antiga
uma arte que era baseada no belo, na perfeição, na Idade Média, uma arte influenciada primordialmente pela religião e assim por
diante. Dentre os movimentos artísticos que
ocorreram, a Vanguarda Europeia merece um
entendimento maior, devido ao seu caráter
único e determinante na busca pelo rompimento de padrões tradicionais e arcaicos
(CHAGAS, 2010).
Calixto (2012) afirma que, entre os movimentos que aconteceram nas primeiras décadas do século XX, um dos mais significativos recebeu o nome de vanguardas artísticas.
A expressão surgiu em 1860 na França, em
forma de protesto, com alguns artistas considerados não acadêmicos criaram um evento
paralelo ao Salon de Paris (Salão dos excluídos), conhecido como o movimento inicial da
busca pela quebra de conceitos, estendendo-

-se por toda a Europa na busca pelo rompimento das artes com os costumes existentes
na sociedade até aquele momento.
“As vanguardas europeias do alvorecer
do século XX constituem movimentos de revolta contra o tradicionalismo raquítico e as
tendências do final do XIX, como o Decadentismo, o Simbolismo e o Penumbrismo” (SILVA, 2012, p.19). Com o início do século XX e
o acontecimento da Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), cenário de batalhas primordialmente na Europa, deixou sequelas sociais,
culturais, estruturais, econômicas por todo o
continente (SANTOS, 2016).
A Europa passou a representar o continente que precisava de renovação, de mudanças e a arte não poderia ficar fora de todo
esse processo. Além da guerra, a Revolução
Industrial, com o advento das indústrias, das
relações imparciais entre o empregado e o
empregador, as mudanças nos costumes,
na vida dessa sociedade a partir dessa nova
configuração (PENTEADO E PUG, 2009).
As vanguardas europeias surgiram e se
fortaleceram nesse ambiente, um tanto quanto caótico, e talvez por isso, sua característica
mais forte e comum a todas seja a crítica e
a negação veemente de tudo que se refira
ao passado, consequentemente fazendo uma
exaltação exacerbada de tudo que se apresentava como o novo (CALIXTO, 2012).
Segundo Vieira:
Em busca de uma ressignificação do
que era considerado arte, os artistas das
vanguardas romperam com todas as tradições anteriores, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas
diversas, consolidando o caminho para
o surgimento da chamada arte moderna
(VIEIRA, 2014, p.47).
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Portanto, as vanguardas europeias simbolizam a mudança e rompimento com a arte,
como é conhecida até o momento, permitindo
experimentação de diferentes técnicas pelos
artistas, impulsionando o surgimento da arte
moderna.
O aparecimento de uma arte mais introspectiva e subjetiva, em que cada artista
busca, por meio de suas obras, demonstrar
como entendia o mundo, caracteriza o movimento de Vanguardas Europeias, que surgiram e adquiriram forças em um ambiente
caótico, intencionando o desenvolvimento da
crítica e da negação da arte existente, exaltando tudo que se apresentava como o novo
(SILVA, 2012).
De acordo com Simó (2010), um dos
fatores importantes era o fato das Vanguardas
Europeias possuíam correntes: o expressionismo (valorizava a arte primitiva e as gravuras), o futurismo (cultuavam a velocidade
e as máquinas), o surrealismo (influenciado
pela psicanálise de Freud, o subconsciente),
o cubismo (fim da perspectiva plana e utilização das formas geométricas) e o dadaísmo
(o movimento mais incisivo no que se refere a
tudo que era do passado). Todas as correntes
acabaram influenciando o Brasil, na busca do
rompimento com uma estética artística antiga
que teimava em ainda existir.
Com relação à Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Brasil no ano de
1922, representou o estopim de uma série
de tentativas de ruptura com a arte vigente
até então, a partir da influência do movimento
Vanguardas Europeias. O evento contou com
a participação de nomes importantes, como
os de Graça Aranha, Manuel Bandeira, Mário
de Andrade e Oswald de Andrade na literatura, Villa-Lobos na música, Victor Brecheret na
escultura e Anita Malfatti, Di Cavalcanti nas
artes plásticas, entre outros. (SILVA, 2012).

Cabe ressaltar que os movimentos artísticos, pautados em cenários de alteração
de forma incisiva a sociedade na época, de
âmbito social e cultural, político e ideológico,
representaram as características da semana,
representando o anseio de criar uma arte própria, autenticamente brasileira, instrumento
valioso para o estudo e percepção dos estudantes, quando o professor relaciona tais
conceitos e aspectos em sala de aula (SIMÓ,
2010).

ENSINO E A APRENDIZAGEM NA EJA
A aprendizagem de adultos, a princípio,
ocorreu por meio da alfabetização, objetivando a catequização e, mais tarde, para que
os trabalhadores conseguissem cumprir as
tarefas exigidas pelo Estado. No entanto, com
a saída dos jesuítas do Brasil, ocorrida no
século XVIII, desorganizou-se o ensino que
estava estabelecido e as ações dirigidas à
educação de adultos só voltaram a ocorrer na
época do Império (CALIXTO, 2012).
A história da Educação para Jovens e
Adultos apresenta muitas variações ao longo do tempo, estando diretamente ligada às
transformações sociais, econômicas e políticas que caracterizaram os diferentes momentos históricos do nosso país. Por educação de
adultos, define-se o conjunto de processos de
aprendizagem, formal ou não, em que pessoas consideradas adultas pela sociedade a
que pertencem desenvolvem as suas capacidades, enriquecem os seus conhecimentos,
melhoram as suas qualificações técnicas ou
profissionais, reorientando-se de modo a satisfazerem as suas próprias necessidades e
as da sociedade (PENTEADO E PUG, 2009).
A educação de adultos compreende a
educação formal e permanente, a educação
não-formal, toda a gama de oportunidades
de educação informal e ocasional existentes
numa sociedade educativa multicultural, em
que são reconhecidas as abordagens teóricas e baseadas na prática (CALIXTO, 2012).
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Segundo Souza:
Os sujeitos da EJA hoje são diversos: trabalhadores, aposentados, jovens empregados e em busca do primeiro emprego;
pessoas com necessidades educativas
especiais, para citar alguns. Daí decorre
também a preocupação com o conceito
de diversidade cultural no contexto da
EJA. Os sujeitos da EJA atualmente são
o trabalhador experiente e o jovem com
outro tipo de experiência no mundo (SOUZA, 2011, p. 20).

Sendo assim, a Educação de Jovens
e Adultos, a aprendizagem na escola ocorre
porque alguém deseja satisfazer uma necessidade, principalmente, quando não concluíram seus estudos e agora retornam com esse
intuito, projetando uma vida melhor dentro de
cada necessidade individual.
A educação para jovens e adultos existe no Brasil desde a época da colonização,
quando os jesuítas ensinavam os índios adultos, passando ao longo dos séculos, sendo
implantada nas escolas, com a criação de
projetos, como o MOBRAL e, atualmente, a
EJA (PENTEADO E PUG, 2009).
Para Vieira (2014), um divisor de águas
na Educação de Jovens e Adultos foi a partir da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire,
transformando os métodos da época que não
priorizavam a formação de cidadãos.
Para Freire, adultos são os indivíduos
capazes de, na relação com a realidade,
atuar num sentido de transformação social,
atendendo as necessidades da Educação de
Jovens e Adultos, pois buscava aproveitar a
bagagem do estudante que, por diferentes
razões, não completou ou abandonou os estudos. Essa aproximação à realidade do estudante, à busca incessante na formação de
um indivíduo crítico e emancipado, promoveu
situações liberais, positivas e significativas na
educação (SIMÓ, 2010).

A aprendizagem do adulto depende, também, de seu desenvolvimento, interesse pelos
conceitos apresentados e, principalmente, o desejo de aprender. Salienta-se que o adulto traz
consigo o desejo, a motivação e a experiência
de vida, que contribuem para a aprendizagem,
sem esquecer que, quando o adulto compreende o propósito da tarefa, seu rendimento aumenta, logo, é necessário que ocorra significado ao
que aprende (CHAGAS, 2010).
Segundo Santos (2016) é necessário
compreender que ensinar adultos trata-se de
uma tarefa diferente da alfabetização das crianças. Esse conceito pode parecer extremamente
óbvio, porém ainda é possível deparar-se com
professores utilizando com adultos, métodos de
ensino voltado às crianças. Esse conceito pode
ser explicado pela própria definição de alguns
termos relacionados à educação.
“O aluno adulto não pode ser tratado
como uma criança cuja história de vida apenas
começa. Ele quer ver a aplicação imediata do
que está aprendendo” (CHAGAS, 2010, p.57). O
adulto, apesar de perceber com maior facilidade
o significado daquilo que aprende, apresenta-se
temeroso, sente-se ameaçado, precisa ser estimulado, criar autoestima, pois o seu desconhecimento reflete em tensão, angústia, complexo de
inferioridade. Muitas vezes, tem vergonha de falar
de si, de sua moradia, de sua experiência frustrada da infância, principalmente, com relação à
escola. É preciso que tudo isso seja verbalizado
e analisado. O primeiro direito do estudante é o
direito à expressão (PENTEADO E PUG, 2009).
O adulto traz consigo uma história maior
e provavelmente mais complexa de experiência,
comparado a uma criança, devido aos conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo
externo, sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. Com relação a inserção em situações de
aprendizagem, essas peculiaridades da etapa de
vida em que se encontra o adulto chega à escola
com diferentes habilidades e dificuldades e, provavelmente maior capacidade de reflexão sobre
o conhecimento e sobre seus próprios processos de aprendizagem (VIEIRA, 2014)
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Embora os adultos tenham essa capacidade, na maioria das vezes, eles não percebem isso em sua vida e ainda carregam em
si a ideia de que são incapazes ou impossibilitados de aprender, o que demanda tempo e ao professor para transformação destes
sentimentos. O tempo que o estudante adulto
necessita para aprender é diferente do tempo
da criança e, muitas vezes, diferente dos seus
pares, logo, o educador não pode comparar
indivíduos, pois cada um possui características próprias (SIMÓ, 2010).
Desse modo, é preciso respeitar não só
a individualidade dos adultos, como também
as diferenças, valorizando os conhecimentos
trazidos de outras experiências escolares e os
saberes adquiridos ao longo da vida, mesmo
para aqueles que não tiveram a oportunidade
de acesso à educação em idade adequada
(PENTEADO E PUG, 2009).

AS VANGUARDAS EUROPEIAS E A
APRENDIZAGEM CRÍTICA NA EJA
O estudante da EJA constrói seus conceitos, seus valores e suas ideias, a partir de
suas experiências, vivências e de suas ações.
O modo de perceber o mundo vai se reconstruindo ao longo de sua existência, a partir daquilo que esse mesmo indivíduo experimenta
no cotidiano, dentro do meio em que está
inserido. Deve possibilitar ao mesmo, a capacidade de desenvolver sua criticidade, sua
liberdade de expressão, de construir o novo,
de ressignificar e reinventar (CALIXTO, 2012).
A realidade exerce papel fundamental,
já que ela é, ao mesmo tempo, mediadora e
próprio conteúdo a ser apreendido, por meio
da percepção do mundo, conceitos são construídos e são atribuídos significados acerca
da realidade que, em um ciclo, influenciarão
posteriormente aprendizagens e ressignificações (CHAGAS, 2010).

Segundo Vieira (2014), a educação
para ser libertadora precisa objetivar uma
ação e reflexão consciente e criadora das
classes oprimidas sobre seu próprio processo
de libertação. A educação libertadora questiona concretamente a realidade das relações
do homem com o mundo e com os outros homens, buscando uma transformação social.
Quando o professor faz uso dos conceitos relacionados à arte, especialmente do
movimento Vanguardas Europeias, está além
da questão artística e/ou estética, pois se trata de um movimento em que a criticidade,
o âmbito social, a capacidade de quebrar
paradigmas e a liberdade de expressão são
fundamentais para o processo de ensino e
aprendizagem do estudante da EJA (PENTEADO E PUG, 2009).
A arte possibilita o processo de aprendizagem dos indivíduos por meio de trocas e
experiências do ser humano com o seu meio
cultural, social e histórico, criando ao longo
dos séculos, decorrente da transformação do
passado em contexto significativo do presente
reelaborando estruturas para o futuro (SIMÓ,
2010).
Outra questão importante é a capacidade que a arte tem de ser individual e coletiva
ao mesmo tempo, expressando os sentimentos e as ações, desde o indivíduo até a sociedade. Por meio da arte, ocorre o estímulo
das mais variadas sensações que, na maioria
das vezes, estão enclausuradas no íntimo de
cada um (SANTOS, 2016).
Esse conceito promove a constatação
que o homem, por ser um ser social, pertencente a uma sociedade, com normas e condutas, compreende a diversidade e complexidade da necessidade de transformação da
realidade, impulsionada a partir da formação
e desenvolvimento das habilidades (CALIXTO,
2012).
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A arte representa um importante canalizador no que se refere à capacidade de expressão, caracterizado como um movimento
social e coletivo. A arte é uma atividade em
que o homem interage e adquire formação,
com seus semelhantes e seu mundo, numa
relação complementar de troca (CAVALCANTI, 2011).
O enfoque estético da arte deve combinar as vivências do ser humano em diferentes
contextos, com a recepção do produto estético percebido como produto social e cultural.
A arte é parte integrante do ser humano, bem
como da sua história e não aceitar ou conservar essa ideia, reflete o impedimento de um
desenvolvimento efetivo e pleno (PENTEADO,
PUG, 2009).
Para Chagas (2010), o homem é constituído a partir de relações com os pares, numa
determinada cultura e em momento histórico
específico, determinando a arte como como
canal de articulação entre os saberes e o conhecimento culturalmente organizado, diante
do constante fazer e refazer com significados
diversos.
A forma de manifestação artística denominada Vanguardas Europeias representa
um importante marco na história da arte, caracterizando-se pela busca de novas formas
expressivas e rompimento com as expressões
artísticas até o momento (VIEIRA, 2014).
A grande aspiração ao novo, ao moderno, ao diferente fez dessas vanguardas uma
parte grandiosa da história da arte, além de
inspiradora para os outros países e determinante para mudar a forma de pensar e agir da
sociedade a partir de então (CALIXTO, 2012).
A educação é primordial no desenvolvimento do ser humano, permitindo a percepção de que o futuro do estudante instigado
e incentivado, reflete no desenvolvimento da
criatividade e do seu pensamento, permitindo
melhores condições para uma inserção na

sociedade, promovendo uma maior possibilidade de conscientização do seu lugar como
cidadão (SANTOS, 2016).
Para Cavalcanti (2011), o ensinar inexiste sem o aprender e vice-versa. Aprendi
socialmente que, historicamente, mulheres e
homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que
ao longo dos tempos os sujeitos perceberam
que era possível e preciso trabalhar com diferentes maneiras, caminhos e métodos de
ensinar.
Para isso, torna-se necessário que o estudante tenha plenas oportunidades de desenvolver a criatividade e a expressão livre,
e que, em todo esse processo, ele possa se
reconhecer e conhecer os outros, formando-se integralmente. A educação é uma atividade em que professores e alunos atingem um
nível de consciência da realidade, a fim de
atuarem, num sentido de transformação social
(SIMÓ, 2010).
As artes, em todas as suas vertentes,
exploram, essa expressão, a criatividade, a
imaginação, a intuição e a sensibilidade de
um indivíduo. Quando o estudante aprende
sobre as manifestações artísticas ao longo
dos tempos, ele tem a capacidade de atingir
um grau de maturidade de expressão que ultrapassa a medida comum (SOUZA, 2011).
O processo educacional jamais pode se
limitar apenas à estruturação e à apropriação
de conhecimentos técnicos, históricos, matemáticos, geográficos, entre muitos outros tão
necessários para a formação humana, mas
devem ter o objetivo de humanizar, de favorecer o crescimento intelectual, emocional,
afetivo e cultural de um indivíduo, no sentido
de que este possa incorporar valores como
solidariedade, inquietude e desejo de mudança, sensibilidade à vida (PENTEADO; PUG,
2009).
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As Vanguardas Europeias surgiram e se
fortaleceram nesse ambiente, um tanto quanto caótico, e talvez por isso, sua característica
mais forte e comum a todas seja a crítica e
a negação de tudo que se refira ao passado,
consequentemente fazendo uma exaltação a
tudo que se apresentava como o novo (CALIXTO, 2012).

prazerosa. Com o estudo por parte da EJA
em relação às Vanguardas Europeias e a Semana da Arte Moderno no Brasil, o professor
tem em mãos conteúdos interdisciplinares e
que utilizam de uma abordagem crítica, social, que está intimamente ligada a qualquer
tipo de ensino que ocorre na educação de
jovens e adultos (SILVA, 2012).

Com as artes no âmbito educacional, a
formação de um indivíduo em sua plenitude
sempre deve levar em conta sua especificidade e individualidade, por meio de uma formação global que poderá contribuir de forma
efetiva para a formação de uma sociedade
mais justa, igualitária e desenvolvida (VIEIRA,
2014).

Entender essa possibilidade, sempre
pensando no estudante como protagonista
de todo esse processo de ensino é primordial, faz com que o educador possa de forma
efetiva realizar seu ofício.

Segundo Silva (2012), o processo de
aprendizagem ocorre a partir do princípio de
que os seres são inacabados e que estão
sempre aprendendo, sendo que aprender não
é acumular conhecimento, pois os conhecimentos são voláteis e as informações envelhecem rapidamente. O importante é aprender a pensar na realidade e não a reproduzir,
sendo sempre possível aprender um com o
outro e que só há possibilidade de aprender
aquilo que é significativo para a vida Segundo
Cavalcanti:
A Educação de Jovens e Adultos é mais
que um direito: é exercício da cidadania
e condição plena para a participação na
sociedade enquanto cidadão. Com o contato com diferentes linguagens, das quais
ressalto nesta dissertação as artísticas, o
jovem e o adulto podem ampliar significativamente seu conhecimento de mundo.
É preciso que a disciplina de Arte seja
trabalhada como área do conhecimento
e melhor valorizada não apenas na educação básica, mas também na EJA, com
conteúdos próprios relevantes no processo de ensino e aprendizagem (CAVALCANTI, 2011, p.154).

Portanto, o que se aprende na escola
prolonga o projeto de vida, permitindo uma
identificação com a escola para que esta seja

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a elaboração deste estudo, utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, a partir da
leitura em livros, artigos, revistas especializadas, sites, sobre os conceitos que preconizam esse movimento artístico, questões importantes que permeiam o aprendizado dos
estudantes do EJA e como o primeiro pode
atuar de forma incisiva na construção de um
ensino crítico e emancipado para o segundo. A pesquisa, pautada nos autores desses
compêndios, promove ao artigo um cunho
científico, eliminando qualquer presença do
senso comum.
A construção deste estudo baseou-se
em trabalhos publicados na língua portuguesa, considerando os últimos quinze anos, limitando as pesquisas às contribuições do movimento Vanguardas Europeias à Educação de
Jovens e Adultos, abordando a importância
ensino para o desenvolvimento das habilidades crítica e argumentativa, para tornada de
decisões de maneira atuante e transformadora de uma sociedade, que precisa reinventar-se em novos conceitos pautados pela criatividade e liberdade de expressão. O objeto
de pesquisa, observou-se algumas obras que
relatam as vanguardas Europeias, o ensino de
arte e a aprendizagem da EJA.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ser humano ao longo da sua existência busca demonstrar seus conceitos, ideias, sentimentos nas mais diferentes formas, com linguagens diferenciadas. Além dessas linguagens
diferenciadas, ele também tem poder por meio das diversas formas de manifestação artística
expor tudo que pensa e que quer, e de como pretende modificar a realidade do qual faz parte.
As artes não demoraram para fazer parte da educação, dentro do âmbito escolar, para
contribuir de forma significativa na busca pela formação de um indivíduo em toda a sua plenitude, promovendo o entendimento da importância da criatividade, da liberdade de expressão
e da análise crítica dos movimentos artísticos que aconteceram até hoje.
O movimento denominado Vanguardas Europeias aconteceu como uma resposta a tudo
que permeia as artes no final do século XIX e XX, com o objetivo de romper com todos os
padrões arcaicos, com os conceitos ultrapassados que ainda teimam em existir no mundo
artístico. Uma arte que buscava a subjetividade, o espaço para a criatividade, para a liberdade
de expressão, o não linear, para que esse mundo que estava surgindo no início do século
fosse retratado na sua plenitude. Uma visão crítica, social, instigante, que fosse argumentativa
ao mesmo tempo.
Sua influência foi tão determinante que ultrapassou oceanos e chegou até o Brasil, mais
precisamente, nos artistas idealizadores da Semana da Arte Moderna, estimulando ainda mais
essa quebra de conceitos, esse tradicionalismo que teimava em imperar nas artes nacionais.
Voltando para o âmbito educacional, ao trabalhar as vanguardas europeias o professor
tem em mãos um conteúdo interdisciplinar, onde poderá ensinar e trocar com os seus estudantes, conceitos sobre a expressão artísticas, as artes visuais, entender o cenário social,
político da época e de como ambas as questões convergem.
Todas essas ações se aproximam ainda mais, quando a faixa etária dos estudantes são
os jovens e os adultos. A EJA preconiza uma aprendizagem para pessoas que por algum
motivo não terminaram seus estudos e retornaram, mais velhos, com mais bagagem, com
outros objetivos.
Com isso, o movimento artístico descrito acima acaba se encaixando perfeitamente
quando trabalhado na EJA, onde pretende além dos objetivos pedagógicos já existentes,
desenvolver no estudante uma capacidade de melhorar sua criticidade, sua capacidade de
argumentação, sua habilidade de criação e de expressão.
Mais do que isso, pode entender como a arte e o social tem a capacidade de interagir
e como devem ter uma importância maior dentro de uma sociedade que ainda precisa muito
melhorar, no que se refere ao agregar de novas ideias e conceitos que preconizam uma nação
mais justa, igualitária e desenvolvida.
O professor deve ter em mente que necessita acompanhar o estudante na busca constante desse nível de consciência, tendo então a realidade como mediador e objeto de aprendizado. A tendência libertadora funciona como abertura para uma sociedade democrática, uma
vez que se preocupa também com o que está fora da escola, em busca da emancipação do
homem, ou seja, promove o deslocamento do estudante do papel passivo ao ativo.
Que esse estudo seja uma ação de incentivo, no que se refere a busca de novos instrumentos para que cada vez mais os educadores tenham em mãos a possibilidade de contribuir
na formação dos seus educandos de uma forma crítica, justa, emancipada e empoderada.
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A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS DE FADAS NA
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Sabendo que cada vez mais, usam-se nas escolas, os contos de fadas para desenvolver
projetos pedagógicos, procurou-se refletir sobre esse tema de modo mais aprofundado, para que
se compreenda a importância dos contos de fadas no processo de alfabetização, como um tipo
de texto, um gênero literário, cujas características fazem dele um estímulo para a aprendizagem
da linguagem escrita de modo prazeroso e um importante instrumento de estudo da língua
culta. Optou-se por fazer uma pesquisa de campo de caráter qualitativo com professoras de
educação infantil da rede municipal de São Bernardo do Campo tendo como embasamento
teórico os estudos de Emília Ferreiro, Ana Teberosky, Lucia Lins Rego, Nielly Novaes entre outros.
Com os resultados obtidos pode-se compreender que os contos de fadas são importantes no
processo de alfabetização, uma vez que permite despertar o interesse da criança pela história,
desenvolver o hábito pela leitura, ampliar o vocabulário, favorecer a produção de bons textos e
desenvolver a linguagem oral e escrita da criança. Os contos de fadas oferecem ao professor
a oportunidade de trabalhar com diversas atividades, nas quais a criança pode presenciar e
participar de diversos momentos de leitura e de escrita. Dessa forma a criança poderá desde
cedo pensar sobre a língua, construindo idéias sobre como lê e se escreve e ao mesmo tempo
desenvolver competências de leitor e escritor.

Palavras-chave: Contos de Fadas; Alfabetização; Linguagem Escrita; Leitura; Escrita.
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INTRODUÇÃO

O

presente Artigo tem a finalidade de mostrar como os contos de fadas podem
auxiliar a criança na sua formação como leitora e escritora, desde os primeiros
anos de sua escolaridade, utilizando-os como estimulador da leitura e da escrita.

Sabendo que cada vez mais, usam-se nas escolas, os contos de fadas para desenvolver
projetos pedagógicos, procurou-se refletir sobre esse tema de modo mais aprofundado. Assim,
com o objetivo de aprimorar os conhecimentos e criar situações pedagógicas construtivas e
qualitativas, onde a criança como ser em desenvolvimento possa esclarecer suas experiências
e venha construir seus conhecimentos e relações com o seu meio.
A pesquisa foi realizada para que se compreenda a importância dos contos de fadas no
processo de alfabetização, como um tipo de texto, um gênero literário, cujas características
fazem dele um estímulo para a aprendizagem da linguagem escrita de modo prazeroso e um
importante instrumento de estudo da língua culta.
Diante disso, pode-se inferir que, trabalhar com histórias, permite levar as crianças a
viajar para um mundo encantado, onde além de propiciar momentos de alegria e desenvolver a fantasia, enriquece-se a mente, amplia-se o vocabulário de modo que se desenvolva a
competência leitora e escritora da criança em processo de alfabetização.
Segundo Lúcia Lins Rego (1990), as crianças que desde cedo ouvem histórias, desenvolvem naturalmente um interesse em aprender determinadas histórias e em reproduzi-las
oralmente como se estivessem lendo.
Por meio dos contos, as crianças não só avançam nas suas hipóteses de escrita, segundo a Psicogênese de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, mas ampliam o vocabulário favorecendo
assim a aquisição da linguagem escrita.
Segundo Magda Soares, (1989), quando se fala em método de alfabetização, identifica-se imediatamente com os tipos de métodos tradicionais como o sintético analítico, fônico
silábico, global etc.como se fossem sinônimos de manual, que tudo prevê e que transforma
o ensino em uma aplicação rotineira de procedimentos e técnicas,
A entrada da criança no mundo da escrita se dá simultaneamente por dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades
de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua
escrita – o letramento (MAGDA SOARES, 1989; p.15).

Emília Ferreiro também faz uma crítica de que método de alfabetização refere-se aos
métodos tradicionais e rejeita a concepção empirista de aprendizagem, mas não nega a
possibilidade do método. Portanto, para Emília Ferreiro, não é preciso ter medo do fracasso
escolar na área da alfabetização, mas ir em busca de um método que seja o resultado de
determinação clara de objetivos definidores dos conceitos como habilidades e atitudes que
caracterizam a pessoa alfabetizada,
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É preciso mudar os pontos por onde nós fazemos passar o eixo central das nossas necessidades.
Temos uma imagem empobrecida da língua escrita e é preciso reintroduzir, quando consideramos
a alfabetização, a escrita como sistema de representação da linguagem. Temos uma imagem
empobrecida da criança que aprende a reduzirmos a um par de olhos, um par de ouvidos, uma
mão que pega um instrumento para marcar e um aparelho fonador que emite sons. Atrás disso
há um sujeito cognoscente, alguém que pensa que constrói interpretações, que age sobre o real
para fazê-lo seu (Ferreiro, 1985; p.8).

Especificamente em relação à linguagem escrita, podemos pensar, portanto, que a
criança, mesmo antes de saber ler e escrever as primeiras letras, já participa ativamente dos
processos envolvidos nessa aquisição. Ela percebe, analisa, formula suas hipóteses sobre a
leitura e a escrita a que está exposta em seu cotidiano.
Alguns estudos demonstram que as histórias têm uma grande importância nos processos da aquisição e no desenvolvimento da linguagem humana,
A literatura infantil pode conduzir a criança de uma forma muito eficaz ao mundo da escrita porque
ela se prende a conteúdos que são do seu interesse e através desses conteúdos poderão despertar a atenção da criança para as características sintático-semânticas da língua escrita e para
as relações existentes entre a forma linguísticas e a representação gráfica (REGO, 1990; p.52).

As histórias são usadas geralmente pelos professores e pais como forma de entretenimento ou distração, já que, pelo senso comum, frequentemente a criança sempre demonstra
um interesse especial por elas, seja qual for a classe social a que pertença.
Existe uma acentuada diferença entre as histórias contadas e as histórias lidas para uma
criança, já que a linguagem se reveste de qualidade estética quando escrita, e essa diferença
já pode ser percebida por ela,
Os Contos de fadas são importantes exemplos de textos narrativos, pois possuem especificidades
que favorecem às crianças em fase de alfabetização a construção de um conteúdo e uma forma
para suas futuras produções orais e escritas (NELLY NOVAES, 1997; p.5).

Portanto, ao ouvir histórias, a criança vai construindo seu conhecimento da linguagem
escrita, que não se limita ao conhecimento das marcas gráficas a produzir ou a interpretar,
mas envolve gênero, estrutura textual, funções, formas e recursos linguísticos.
Foi realizada uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo em uma escola de Educação Infantil da rede Municipal de São Bernardo do Campo, através de um questionário, elaborado por esta pesquisadora, contendo quatro questões direcionadas às professoras. Com
os dados obtidos podem-se analisar os objetivos das ações pedagógicas, dos professores,
em relação aos contos de fadas, bem como a importância de utilizá-los no processo de alfabetização das crianças.
Temos de oferecer-lhes oportunidades de contato com diferentes modelos de textos, contextualizando a língua escrita através de seus usos, mesmo antes de se tornarem efetivamente capazes
de ler e escrever. É a partir desse contato que as crianças farão descobertas fundamentais ao
seu processo de alfabetização (REGO, 1988; p. 50).
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Esta pesquisa tem como embasamento teórico, os estudos de Ana Teberosky, Emília
Ferreiro, Magda Soares e de autores como Lúcia Lins Rego, Nielly Novaes entre outros. Pretende-se mostrar a fundamental importância dos contos de fadas no processo de alfabetização,
uma vez que permite despertar o interesse da criança pela história, desenvolver o hábito pela
leitura, ampliar o vocabulário, favorecer a produção de bons textos e desenvolver a linguagem
oral e escrita da criança.
Através dos contos de fadas a criança faz grandes descobertas no seu processo de
alfabetização, algumas delas são de que ler e escrever são atividades funcionais que servem
a propósitos específicos de comunicação. E que a língua que se encontra nos textos escritos,
têm características diferentes da que usamos para conversar.
Portanto os contos de fadas demonstram sua importância, na medida em que transmitem
à criança uma série de informações sobre a língua escrita e sobre o mundo, que superam os
limites das conversações restritas ao aqui e agora.
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A ALFABETIZAÇÃO
Sabe-se que o trabalho de investigação
que desencadeou intensas mudanças na maneira de os educadores brasileiros compreenderem a alfabetização foi coordenado por
Emília Ferreiro e Ana Teberosky, publicado no
Brasil com o título Psicogênese da língua escrita, em 1985.
A partir dessa investigação, foi necessário rever as concepções nas quais se apoiava
a alfabetização. E isso tem demandado uma
transformação radical nas práticas de ensino
da leitura e da escrita no início da escolarização, ou seja, na didática da alfabetização.
Emília Ferreiro e Ana Teberosky procuraram compreender o desenvolvimento da
leitura e da escrita, do ponto de vista dos
processos de apropriação de um objeto socialmente construído e não como uma aquisição de técnicas de transcrição. Suas pesquisas buscaram investigar, como as crianças
representavam a linguagem escrita, antes que
esta dominasse a maneira ortográfica.
Esse processo é universal, no que se
refere à escrita alfabética, como é o caso da
nossa, e é independente dos métodos escolares utilizados, ocorrendo antes mesmo do
ensino formal desenvolvido pela escola,
A concepção psicogenética alterou profundamente a concepção de aquisição da
língua escrita, em aspectos fundamentais:
a criança de aprendiz dependente de estímulos externos para produzir respostas
que, reforçadas conduziram a aquisição
da língua escrita – concepção básica dos
métodos tradicionais de alfabetização
passa a sujeito ativo, capaz de construir
o conhecimento da língua escrita, interagindo com esse objeto de conhecimento;
os chamados pré-requisitos para a aprendizagem da escrita, que caracterizariam
a criança “pronta” ou “madura” para ser
alfabetizada (MAGDA SOARES, 1989; p.
89).

É em decorrência dessas mudanças
conceituais que o método passa a ser questionado: são concepções diametralmente diferentes, e até conflitantes, do processo de
aquisição da língua escrita que está em jogo.
Uma concepção associacionista do processo de aquisição da escrita considera o
método fator determinante da aprendizagem,
já que seria por intermédio da exercitação de
habilidades hierarquicamente ordenadas que
a criança aprenderia a ler e a escrever; uma
concepção psicogenética ao contrário considera ser o aprendiz o centro do processo, já
que o vê como sujeito ativo que define seus
próprios problemas e constrói, ele mesmo,
hipóteses e estratégias para resolvê-los.
Nessa segunda perspectiva, o método
de ensino, em sua concepção tradicional,
pode mesmo ser prejudicial, na medida em
que bloqueie ou dificulte os processos de
aprendizagem da criança. Entretanto, a busca
de um método expressa uma radical mudança de paradigma na concepção do processo
de alfabetização,
“Método”, na área da alfabetização, tornou-se um conceito estereotipado: quando se fala em “método” de alfabetização,
identifica-se, imediatamente, “método”
com os tipos tradicionais de métodos:
sintéticos e analíticos (fônico, silábico,
global etc), como se esses tipos esgotarem todas as alternativas metodológicas
na aprendizagem da leitura e da escrita,
como se “método” fosse sinônimo de
manual, de artefato pedagógico que tudo
prevê e que transforma o ensino em uma
aplicação rotineira de procedimentos e
técnicas (MAGDA SOARES, 1989; p. 93).

Portanto, método na área de ensino é
um conceito genérico sob o qual podem ser
abrigadas tantas alternativas quanto quadros
conceituais existirem ou vierem a existir.
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No campo de ensino das línguas (materna ou estrangeira, oral ou escrita), um “método” é a soma de ações baseadas em um
conjunto coerente de princípios ou de hipóteses psicológicas, linguísticas, pedagógicas,
que respondem a objetivos determinados.
Nessa concepção de “método”, é evidente que não são incompatíveis um paradigma conceitual psicogenético e método de alfabetização. Emilia Ferreiro E Ana Teberosky,
(1985), quando criticam em sua obra Psicogênese da língua escrita (p. 277), que métodos
de alfabetização referem-se aos “métodos”
tradicionais (terminologia que usam várias
vezes, e que aparece mesmo como subtítulo
de uma das partes do Capítulo I), rejeitam
as proposições metodológicas tributárias de
concepções empiristas de aprendizagem,
mas não negam a possibilidade do método.
No que diz respeito à discussão sobre
os métodos:
Já assinalamos [...] que essa querela é insolúvel, a menos que conheçamos quais
são os processos de aprendizagem do
sujeito, processos que tal ou qual metodologia pode favorecer, estimular ou bloquear a locução prepositiva a menos que
deixa claro que apenas em determinadas
condições, a querela sobre métodos de
alfabetização é insolúvel: quando não se
tomam como quadro de referência os processos de aprendizagem do sujeito. Uma
metodologia pode bloquear esses processos, como também podem favorecê-los
e estimulá-los (FERREIRO; TEBEROSKY,
1985; p. 26).

Para Emilia Ferreiro, (1990, p. 100), a
diferença entre método e proposta reside no
fato de que o primeiro está centrado no processo que o professor deve seguir e na proposta de aprendizagem, no processo que a
criança realiza.

Portanto, não é preciso ter medo do método, diante do assustador fracasso escolar,
na área da alfabetização, mas ir em busca
de um método que seja o resultado da determinação clara de objetivos definidores dos
conceitos, habilidades, atitudes que caracterizam a pessoa alfabetizada, numa perspectiva psicológica, linguística e também social e
política; que seja o resultado da opção pelos
paradigmas conceituais (psicológico, linguístico) que trouxeram uma nova concepção dos
processos de aprendizagem da língua escrita
pela criança, compreendendo este como sujeito ativo que constrói o conhecimento.
E não um ser passivo que responde a
estímulos externos e que sejam os resultados
da definição de ações, procedimentos, técnicas compatíveis com esses objetivos e com
essa opção teórica.

UM NOVO CAMINHO PARA A
ALFABETIZAÇÃO
O caminho para a alfabetização passa
por etapas em que a criança constrói o seu
conhecimento, independentemente da camada social a que pertença, ou seja, as etapas
são iguais, mas podem variar de acordo com
a idade da criança e nunca de sua condição
social.
As crianças que crescem em ambiente
onde a língua escrita existe, onde se lê e se
escreve não apenas como atos muito especiais, mas como parte da vida diária, onde
são estimuladas a manusear livros, onde se
permite a elas escrever e desenhar, estas
crianças adquirem muitas informações sobre
a língua escrita. Geralmente fazem por conta
própria uma boa parte do caminho da alfabetização.
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No que se refere ao ato de ler e escrever, essas idéias dizem respeito ao conteúdo
do que se pode ler e escrever, às hipóteses
e teorias sobre o que são letras, às características gráficas de escrita e sua relação
com o objeto que representam. Entre os três
e quatro anos, a maioria das crianças possui
uma competência oral, com uma complexidade sintática próxima do adulto. Seu domínio
da linguagem oral permite-lhe compreender o
conteúdo dos textos de uso social, como os
avisos, cartazes, anúncios, receitas, contos,
etc. E também são capazes de reproduzi-los:
Se apenas pararmos para pensar na surpreendente rapidez com que uma criança aprende esta técnica, extremamente
complexa, que tem milhares de anos de
cultura por trás de si, ficará evidente que
isto só pode acontecer, porque durante os
primeiros anos de seu desenvolvimento,
antes de atingir a idade escolar, a criança aprendeu e assimilou certo número de
técnicas que prepara o caminho para a
escrita. Se formos capazes de desenterrar essa pré-história da escrita, teremos
adquirido um importante instrumento para
os professores: o conhecimento daquilo
que a criança era capaz de fazer antes de
entrar para a escola (VYGOTSKY, 1992;
p.143).

Portanto é inegável o quanto a criança
já sabe sobre o que é ler e escrever, antes da
escola. Mas só isso não basta. Em primeiro
lugar, porque nem todas as crianças dispõem
das mesmas ideias sobre leitura e escrita, porque nem todas vivenciam experiências com a
linguagem escrita antes da escola. Em muitos
lares não se leem jornais, livros, ou revistas;
não se escreve; inclusive não leem contos a
todas as crianças.
Para o acesso ao uso do sistema alfabético, próprio de nosso idioma, a criança
necessita de ajuda. Muitos conceitos devem
ser revisados, esclarecidos, discutidos e superados. De qualquer forma, a cultura escrita
requer maior informação do que habitualmente é oferecida em casa.

Algumas crianças, antes de estudarem
como a escrita funciona, estabelecem muitas hipóteses, que marcam o seu processo
de construção de escrita. Segundo Emília
Ferreiro e Ana Teberosky, (1985), “a criança
durante o período de contato com os sinais
gráficos, vai evoluindo gradativamente”. Essa
evolução foi caracterizada em quatro grandes
níveis:

PRÉ-SILÁBICO:
A criança nessa fase não demonstra
preocupação em diferenciar critérios para
suas produções, que se constroem a partir
de traços idênticos, garatujas ou grafismos
primitivos. Não se percebe a quantidade de
letras utilizadas para representar o que se
quer escrever. Portanto, a criança não utiliza
uma palavra escrita para simbolizar graficamente um objeto.

SILÁBICO:
Nessa fase a criança faz várias tentativas para estabelecer uma relação entre a produção oral e a produção gráfica, entre o som
e a grafia. E começa, com essas tentativas, a
relacionar o que escreve com as sílabas das
palavras faladas que deseja representar. Entretanto, com seu conhecimento prévio sobre
o material escrito, utiliza-se de letras que podem ou não representar os respectivos sons.

SILÁBICO-ALFABÉTICO:
Nessa fase a criança é capaz de perceber que existe uma representação gráfica
correspondente a cada som, ou seja, ela percebe a relação entre grafema e fonema. A
criança então, vai reformulando sua hipótese
anterior, silábica, que lhe parece insuficiente,
e vai alternando sua produção entre essa e
a alfabética.
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ALFABÉTICO:
A criança nessa fase com suas tentativas e reformulações, se estabelece firmemente sobre sua percepção da relação entre a
grafia e o som. Ela já consegue aceitar que
a sílaba é composta de letras que devem ser
representadas distintamente, e se torna capaz
de perceber outras características da comunicação gráfica, tais como as diferenças entre
letras, sílabas, palavras e frases, ainda que
ela falhe nessas representações.
A pesquisa de Emília Ferreiro e Ana
Teberosky, não mostra que este caminho é
percorrido pela criança sozinha. Se ninguém
lhe disser nada sobre o sistema da escrita,
dificilmente ela descobrirá como avançar em
suas hipóteses.
Essas etapas, demonstradas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, são etapas da
construção de um saber sobre um sistema
de escrita (alfabético), através de informações
que as crianças vão recebendo dos que já
sabem ler. Por isso, as interações entre as
crianças e o adulto, são importantes nessa
fase de construção da escrita.

Na escola de um modo geral, a escrita
predomina: tudo gira em torno da escrita,
até mesmo o processo de alfabetização.
Se o aluno não conseguir aprender a ler,
através da escrita, jamais se alfabetizará.
Poderá até mesmo passar de ano, porque
faz tudo repetindo o que já domina, escrevendo apenas o que já estudou. Mas não
poderá ficar fazendo isso o resto da vida
(CAGLIARI ANO IX; p. 10 -11).

Ainda hoje o que se vê muito nas escolas é o uso de cartilhas, baseadas em uma
falsa ideia, de que existe uma sequência estabelecida em uma ordem do mais simples
para o mais complexo.
Os alfabetizadores nunca devem desprezar a bagagem de conhecimentos sobre a
escrita que a maioria das crianças leva para a
escola. Nenhuma criança urbana chega totalmente ignorante à escola primária. O adulto
tem a tendência bem marcada de confundir
os saberes diferentes dos alunos pobres, por
isso, os discriminam.

Portanto, sem o conhecimento sobre a
natureza e a função dos sistemas de escrita,
o professor não terá condições de conduzir
adequadamente o processo de alfabetização.

Como a escola não faz avaliações do
nível inicial, não se dá conta de que algumas crianças chegam sabendo mais do que
outras. Para avaliar o aluno não é necessariamente que se empregue uma prova específica, mas simplesmente atividades que permitam ao professor conhecer o que a criança
pode fazer.

Desse modo, um professor preocupado
com estas questões não pode guiar seu trabalho acreditando que alfabetizar é aprender
a escrever corretamente e que a leitura é apenas uma atividade derivada do saber escrever. Esse é um erro, porque muitos aprendem
a escrever fazendo ditados e textos, mas só
com palavras decoradas. Dessa forma esses
alunos não sabem ler, e assim não conseguem escrever o que querem,

Os professores, sem qualquer prova inicial de avaliação, devem criar espaços para
que as crianças possam produzir escritas e
lhes mostrar o que compreendem sobre elas.
Uma das coisas mais proibidas na escola tradicional é a escrita espontânea. A escola fala
em texto livre, mas proíbe textos livres como
representação da escrita, da melhor maneira
que o sujeito é capaz de conseguir em cada
momento de sua evolução,
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Ensinar a escrita nos anos pré-escolares
impõe necessariamente que a escrita
seja relevante à vida [...] que as letras se
tornem elementos da vida das crianças,
da mesma maneira como, por exemplo,
a fala. Da mesma forma que as crianças
aprendem a falar, elas podem muito bem
aprender a ler e a escrever (VYGOTSKY,
1991; p.133).

E a melhor forma para conseguir bons
resultados na alfabetização, é trabalhar com
textos reais, como aqueles que têm sentido,
que se justificam por alguma necessidade
surgida no dia-a-dia escolar e que poderão
servir a vários fins como: leitura, aspectos do
sistema alfabético ou da ortografia etc.
Por isso, não é apenas uma questão de
fazer, mas de pensar ao fazer, ou seja, refletir,
expressar ideias, conceitualizar, estabelecer
relações entre as próprias ideias e a realidade
do texto.
CONTOS DE FADAS – O TEXTO E
SUAS CARACTERÍSTICAS
Nesta seção, serão abordadas as características dos contos de fadas, e a sua
contribuição no processo de leitura e escrita
da criança. Será necessário primeiro, compreender sua estrutura para depois explicar sua
importância no processo de alfabetização.
Está sob a responsabilidade da escola
e do professor, possibilitar ao aluno, uma diversidade de experiências com leitura e produção escrita. É a partir deste contato que
a criança fará descobertas fundamentais ao
seu processo de alfabetização.
A criança desde cedo interage com a
narrativa, ouvindo histórias. Esse ouvir histórias, permite experienciar determinadas características da linguagem escrita, como organização, ritmo, estruturas, vocabulário etc.

de qualidade estética quando escrita, e essa
diferença já pode ser percebida por ela.
Ao ouvir histórias, a criança vai construindo um conhecimento acerca da linguagem que se utiliza para escrever, que não se
limita ao conhecimento das marcas gráficas
para produzir ou interpretar, mas envolve gênero, estrutura textual, funções, formas e recursos linguísticos.
Assim, ao ouvir uma história, a criança
aprende pela experiência, a satisfação que
uma história provoca, mas aprende também
sua estrutura, sua unidade e sequência do
texto. Ao ouvir histórias, fazem associações
convencionais que dirigem suas expectativas:
o papel esperado de um lobo, de uma raposa,
de um príncipe; delimitadores iniciais e finais
(era uma vez... e viveram felizes para sempre)
e estruturas linguísticas mais elaboradas, típicas da linguagem literária.
Assim como a escrita, o desenho também é uma das formas privilegiadas de representação gráfica para a criança. Aos 4 anos
de idade, a maioria das crianças sabem diferenciar o resultado de um traço gráfico do
desenho e quando é denominado a escrita.
Ambos são assimilados sob o ponto de vista
do significado que lhe é outorgado, ou seja, a
criança supõe inicialmente que o significado
de ambos é próximo,
A maioria das crianças faz uma distinção
entre texto e desenho indicando que o desenho serve “para olhar” ou “para ver” enquanto que o texto serve “para ler”. Onde
se pode ler é onde existem letras, mas
a imagem também serve para ler como
elemento de apoio que não é possível
ser excluído” (FERREIRO; TEBEROSKY,
1985; p. 52-53).

Existe uma acentuada diferença entre
as histórias contadas e as histórias lidas para
uma criança, já que a linguagem se reveste
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Segundo Nelly Novaes Coelho (1997),
“os contos de fadas são importantes exemplos
de textos narrativos, pois possuem especificidades que favorecem às crianças, em fase de
alfabetização, a construção de um conteúdo e
uma forma para suas futuras produções orais
e escritas”.
Desde a antiguidade, a narrativa era
utilizada como instrumento para comunicar
ideias com mais facilidade. A linguagem narrativa pode ser realista quando expressa o fato
como ele é, ou simbólica, por ser a linguagem
que fala por imagens e assim tem se mostrado mais adequada para expressar a dupla
intencionalidade da narrativa que é divertir e
também ensinar.
Ainda dentro da narrativa, existem outras
características, em relação ao tempo e ao espaço. Nelly Novaes Coelho apresenta em seu
livro “A Literatura Infantil”, o seguinte esquema
referente ao tempo e espaço:
Tempo: A narrativa desenvolve-se no
tempo, e o autor utiliza inúmeros recursos para
marcá-lo, ou para registrar o processo temporal em que os personagens estão envolvidos,
através de três modalidades:
Tempo exterior:
Corresponde ao tempo natural (dia/noite) e ao tempo cronológico
(relógio/história), no qual a existência decorre.
Tempo interior:
Corresponde ao tempo vivido pelo “eu” do personagem e de suas
emoções.
Tempo mítico:
Tempo imutável que
é sempre igual. “Era uma vez...”.
Espaço:
É o ambiente onde a narrativa ocorre, e também tem três modalidades:
Espaço natural: Ambiente aberto (paisagem, montanha, deserto, rios etc).
Espaço social:
Elementos da natureza modificados pela ação do homem (castelo,
torre, palácio etc).

Espaço transversal:
Ambiente criado pela imaginação do homem. O maravilhoso aqui está mais presente (contos de fadas,
fábulas, ficção).
Assim, a temática presente nos contos
de fadas, tem uma organização estável, dinâmica, pois seu conteúdo é constituído de desequilíbrios e equilíbrios. Além disso, é marcado linguisticamente por frases ou expressões
que dão o encadeamento lógico ao enredo,
oferecendo referências para a compreensão
da organização textual.
Os contos de fadas oferecem, ainda,
condições para a ampliação do vocabulário,
estruturas sintáticas, formas discursivas, pontuação, organização de ideias etc.,
Vistos desta forma, os contos de fadas
favorecem o trançar e tecer histórias, contribuindo, substancialmente, para uma
produção oral ou escrita mais afetiva no
sentido de promover um conteúdo para
as configurações textuais que as crianças possam vir a produzir (NARRIMAN
RODRIGUES, IX; p.10).

Lucia Lins Browne Rego (1988; p.32)
afirma que, a literatura infantil poderá conduzir
a criança de forma muito eficaz, ao mundo da
escrita. Em primeiro lugar, porque se prende a
conteúdos que são do interesse das crianças.
Em segundo, porque através desses
conteúdos ela poderá despertar a atenção
da criança para as características sintático-semânticas da língua escrita, e, para as relações existentes entre a forma linguística e a
representação gráfica.
Dessa forma pode-se concluir que, os
contos de fadas têm uma estrutura complexa
e são importantes no processo de alfabetização, pois neles ocorre uma narrativa perfeita, com a sequência apresentada sempre da
mesma forma.
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Mas, para que uma criança adquira a
linguagem escrita é necessário que tenha
contato com diferentes modelos de textos,
mesmo antes de se tornar efetivamente capaz de ler e escrever. É necessário também,
que os contos de fadas sejam apresentados
às crianças de forma divertida e interessante,
a fim de que os ajude no desenvolvimento e
na formação de novos leitores críticos.
Alguns estudos constataram o sucesso
alcançado no processo de alfabetização por
crianças que, no ambiente familiar, tiveram
um contato substancial com a literatura infantil. Essas situações oferecidas a elas são
rodeadas de um clima rico em afetividade e
segurança, que propicia interação com seus
interlocutores adultos de forma bastante natural, com a atenção individualizada que podem
receber.
Segundo Lúcia Lins Browne Rego
(1988; p. 53), “a leitura na família costuma
ser um momento íntimo entre um adulto e
uma criança que, além de unidos pelos laços
da afetividade, compartilham um livro a cujo
conteúdo (gravuras e texto) a criança tem amplo acesso, ao mesmo tempo em que escuta
a leitura do adulto”.
Assim, ao aparecer um termo desconhecido, ou uma figura que chame a atenção
da criança, esta pode fazer perguntas e comentários, não sendo estranhas a essas ocasiões, as situações em que o adulto localiza
as palavras no texto, mostrando simultaneamente onde estão escritos o que está lendo.
É importante também salientar que o
prazer e o conforto que a criança sente em
sua casa, deve sempre estar presente nas atividades na escola. É importante que a criança
esteja certa de que pode fazer perguntas e
interferir nos trabalhos, para que se sinta encorajada a exteriorizar seus pensamentos e
emoções.

Assim, a linguagem escrita adquire um
caráter de maior proximidade, e os momentos
de interação com o educador e com as outras
crianças são garantidas. A leitura de histórias
deve deixar de ser simplesmente uma distração, para evitar a dispersão do grupo. É
um momento rico que deve ser explorado ao
máximo por todos.
Na hora do conto é necessário também,
que o professor encontre uma posição adequada para que as crianças tenham acesso
visual ao livro que está sendo lido. É, sobretudo, as gravuras que inicialmente exercem
maior atração, aos poucos o conteúdo da história vai se tornando mais saliente para elas.
É indispensável que o professor proporcione
às crianças a troca de comentários sobre o
texto lido, pois não se trata de simplesmente
ensinar-lhe um conto ou um vocabulário, mas
sim de partilhar com elas uma mesma história
e as diferentes interpretações que a mesma
pode ocasionar.
Apesar de este trabalho valorizar os
contos de fadas, pela sua inegável contribuição, quanto às suas características e aos conteúdos narrativos, é sempre importante que
o professor esteja atento à qualidade do livro
que estará utilizando em seu trabalho.
A escolha dos livros deve, portanto, nortear-se por alguns princípios básicos para eficácia deste trabalho. Se o objetivo é oferecer,
através da leitura de um livro, oportunidade de
contato significativo com diferentes modelos
de textos escritos, é importante que os livros
escolhidos contenham alguns atributos formais que garantam a sua qualidade, enquanto legítimos representantes do que possa ser
considerado produção literária.
Na escolha de um texto deve-se, portanto, observar a qualidade da criação, a estruturação da narrativa e a sua adequação,
às convenções do português escrito. Dessa
forma a criança pode estar trabalhando com
o uso real da escrita.
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Além disso, quem dá a palavra final é
a própria criança. Portanto, é importante observar o nível de complexidade de um texto.
A simplicidade de um texto não deve, porém,
chegar ao ponto de reduzir sua natureza,
transformando-o em frases soltas meramente
ilustrativas das gravuras.
Nielly Novaes Coelho (1997; p. 29-34)
oferece alguns princípios que podem ajudar
na escolha de livros para a categoria de leitor,
assim como a divisão destas categorias:
• Primeira infância: Movimento X Atividade (15/17 meses aos 3 anos)
Histórias indicadas:
De 1 a 2 anos,
a criança prende-se ao movimento, ao tom
de voz, e não ao conteúdo do que é contado.
Ela presta atenção ao movimento (objetos,
fantoches). As histórias devem ser curtas com
livros de gravuras coloridas e grandes. De 2
a 3 anos, a criança ainda tem uma relação
com a história, ligada ao movimento. As histórias devem ser rápidas, com textos curtos,
contadas com muito ritmo e entonação. Tem
grande interesse por histórias de bichinhos,
brinquedos e seres da natureza humanizados.
Identifica-se facilmente com todos eles. Prende-se a gravuras grandes e com poucos detalhes. Os fantoches continuam sendo o mais
adequado. A música exerce um fascínio sobre
ela. A criança acredita que tudo ao seu redor
tem vida e vivência, por isso transforma-se
em algo real, como se estivesse acontecendo
mesmo.
• Segunda Infância: Fantasia e imaginação (aproximadamente 3 a 6 anos).
Histórias indicadas: Os livros adequados a essa fase devem propor “vivências
radicadas” no cotidiano familiar da criança
e apresentar determinadas características
estilísticas. Predomínio absoluto da imagem,
(gravuras, ilustrações, desenhos, etc), sem
texto escrito, ou com textos breves, que podem ser lidos, ou dramatizados pelo adulto, a

fim de que a criança perceba a inter-relação
existente entre o “mundo real”, que a cerca,
e o “mundo da palavra”, que nomeia o real.
É a nomeação das coisas que leva a criança
a um convívio inteligente, afetivo e profundo
com a realidade circundante. As crianças,
nessa fase, gostam de ouvir a história várias
vezes.
Os contos de fadas têm um determinado momento para serem introduzidos no desenvolvimento da criança, variando de acordo
com o grau de complexidade de cada história. Os que apresentam uma estrutura mais
simples e poucos personagens, são mais
adequados à criança de 3 a 4 anos. Enquanto
que as histórias mais complexas e com mais
detalhes podem ser mais bem explorados
com crianças de 4 a 6 anos.
O ingresso da criança no mundo da
escrita é, antes de qualquer coisa, uma experiência com o sentido da linguagem e, por
isso, passaram a atribuir grande importância
ao papel que as histórias desempenham neste processo. O livro como fonte destas histórias que os professores leem a seus alunos,
passou a fazer parte das classes de alfabetização, na condição de material indispensável
à ordenação do real pela palavra.
Sendo assim, o processo de seleção
destes livros deve ser cuidadoso. Acredita-se
que é colocado em prática um bom critério
de seleção, quando se oferece à criança, uma
história que a gente gostaria de ter escutado,
se estivesse no lugar dela. Para isso, é preciso conhecer bem sobre o desenvolvimento
infantil, além de certa sensibilidade e muito
amor aos livros, sendo este último, o pressuposto que garante o sucesso com o trabalho
em literatura.

31 - maio/2021 - Educar FCE

325

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS DE
FADAS NA ALFABETIZAÇÃO
Esta seção tem por objetivo mostrar
como os contos de fadas podem auxiliar a
criança no processo de alfabetização. Diante
disso foi realizada uma pesquisa de campo,
de caráter qualitativo com professores de
educação infantil no município de São Bernardo do Campo, para melhor compreender
e verificar a influência dos contos de fadas no
processo de alfabetização da criança.
Como já citado nos capítulos anteriores, a alfabetização escolar tem sido alvo de
inúmeras controvérsias. Durante décadas predominou a discussão acerca da eficácia dos
métodos de alfabetização, gerando confrontos entre os chamados métodos sintéticos e
analíticos.
A partir de 1980, a alfabetização escolar no Brasil começou a passar por novos
questionamentos, porém o foco das discussões era a emergência de novas concepções
de alfabetização, baseadas em resultados de
pesquisas na área da psicologia cognitiva
e da psicolinguística que apontavam para a
necessidade de se compreender o funcionamento dos sistemas alfabéticos de escrita e
de se saber utilizá-lo em situações reais de
comunicação escrita, prevenindo-se desde o
início da alfabetização o chamado analfabetismo funcional.
De acordo com a divulgação das pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1986), o
enfoque construtivista tornou-se, sem dúvida,
um dos mais influentes na elaboração de novas propostas de alfabetização, pois além de
revelar a evolução conceitual por que passam as crianças até compreenderem como
funciona o sistema de escrita, incorporou a
ideia defendida por Goodman (1967) e Smith
(1971) de que ler e escrever são atividades
comunicativas e que devem, portanto, ocorrer

através de textos reais onde o leitor ou escritor lança mão de seus conhecimentos da língua por se tratar de uma estrutura integrada,
na qual os aspectos sintáticos, semânticos
e fonológicos interagem para que se possa
atribuir significado ao que está graficamente
representado nos textos escritos.
A proposta construtivista influenciada
pelas pesquisas de Emília Ferreiro e Ana
Teberosky (1986) e pelos modelos de leitura propostos por Goodman (1967) e Smith
(1971) defende uma alfabetização contextualizada e significativa através da transposição didática das práticas sociais da leitura
e da escrita para a sala de aula e considera
a descoberta do princípio alfabético como
uma consequência da exposição aos usos
da leitura e da escrita que devem ocorrer de
uma forma reflexiva a partir da apresentação
de situações problema, nas quais os alunos
revelam espontaneamente as suas hipóteses
e sejam levados a pensar sobre a escrita,
cabendo ao professor o papel de intervir de
forma a tornar mais efetiva esta reflexão,
A importância das práticas sociais de leitura e escrita tiveram o suporte dos estudos
que no âmbito da linguística, da sociolinguística e da psicolinguística enfatizaram
as diferenças entre as modalidades língua oral e língua escrita e demonstraram
como muitas crianças se apropriaram da
linguagem escrita através do contato com
diferentes gêneros textuais, explorando
através de suas interações com adultos
alfabetizados a leitura e a produção de
textos, mesmo antes de estarem alfabetizadas de forma convencional, enquanto que outras, apesar de alfabetizadas,
apresentavam uma ausência de domínio
da linguagem utilizada nas formas escritas de comunicação (REGO 1986, 1988,
ABAURRE 1986, KATO 1987; p.2).
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Segundo Rego (1988, p. 51), as crianças que nascem em ambientes letrados desenvolvem um interesse lúdico em relação às
atividades de leitura e escrita que os adultos
praticam ao seu redor. Esse interesse será variável em função da qualidade, da frequência
e do valor que possam ter essas atividades
para os adultos que convivem mais diretamente com as crianças.
Assim, quando se lê textos interessantes e de boa qualidade diariamente para uma
criança, é transmitido para ela uma série de
informações, sobre a língua escrita e sobre o
mundo, que superam os limites das conversações restritas ao aqui e agora.
A seguir, apresenta-se parte da análise
da pesquisa realizada com professoras de
educação infantil de uma escola pública da
rede municipal de São Bernardo do Campo,
vinculada aos relatos mencionados anteriormente.
Através dos relatos das professoras
pode-se perceber que o uso dos contos de
fadas é uma prática constante nas salas de
aula desta escola, tendo como objetivo levar
a criança a desenvolver a linguagem escrita,
apropriar-se das características e estrutura do
texto, e formar bons produtores de textos.
De acordo com o relato da professora
nº1, ao trabalhar com os contos de fadas,
espera-se que a criança aproprie-se das principais características desse gênero literário,
conhecendo sua estrutura e a linguagem que
se escreve, a fim de que se tornem bons leitores. Dessa forma, como diz Rego “para que
uma criança crie sua própria história, os modelos são necessários e importantes, pois é
a partir deles que nascem novos escritores”.
(1988; p.50).

Britton apud Kato, também afirma que
“ao ouvir histórias, a criança vai construindo
seu conhecimento da linguagem escrita, que
não se limita ao conhecimento das marcas
gráficas a produzir ou a interpretar, mas envolve gênero, estrutura textual, funções, formas e
recursos linguísticos”. (1997, p.47)
A professora nº2, ao falar sobre a rotina
de trabalhar com histórias na sala de aula
com os alunos, nos mostra a importância de
o aluno ter este contato diário com livros e
com outros tipos de textos em diferentes momentos da rotina, como através de rodas de
leitura.
Mas a professora não deve só trabalhar a leitura na sala de aula, e sim fazer o
aluno adquirir o hábito de ir diariamente à
biblioteca para manuseio e retirada de livros,
trabalhar a leitura em duplas ou trios na sala
de aula, trabalhar com pesquisas, conversas
e discussões sobre o tema abordado. Dessa
forma estará valorizando o livro e a leitura
em diferentes espaços e tempos na escola,
proporcionando a ampliação do repertório de
leitura dos alunos,
É necessário, pois, constituir um acervo de
livros que funcione como um referente coletivo e permite-se, ao mesmo tempo, com uma
margem mais ou menos ampla, a novidade e
a experimentação, mantendo sempre ativos
aqueles livros que satisfazem plenamente as
necessidades literárias das crianças (TEBEROSKY; COLOMER, 2001, p. 145).

Quando a professora nº3 relata que os
contos de fadas são histórias cheias de significados para as crianças, que possuem uma
linguagem extremamente rica, possibilitando
a realização de diversas atividades, leva-nos a
refletir que mesmo os contos de fadas serem
um rico instrumento de trabalho, a professora
deve ter cuidado quanto à seleção dos livros
e dos autores que pretende trabalhar com os
alunos, no sentido de desenvolver um olhar
mais crítico dos mesmos, em relação a qualidade literária. No que diz Lúcia Lins Rego:
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A escolha do livro deve, portanto, nortear-se por alguns princípios básicos que
garantam a eficácia do trabalho pedagógico. Se o objetivo é oferecer, através da
leitura de um livro, oportunidade de contato significativo com diferentes modelos de
textos escritos, é importante que os livros
escolhidos contenham alguns atributos
formais que garantam a sua qualidade
enquanto legítimos representantes do que
possa ser considerado produção literária.
Na escolha de um texto deve-se, pois, observar a qualidade da criação, a estruturação da narrativa e a sua adequação às
convenções do Português escrito. Com
isso estaremos garantindo para a criança uma oportunidade de contato com um
uso real da escrita (REGO, 1988; p. 54).

A professora nº4, diz que a leitura dos
contos de fadas é trabalhada na roda de história, uma vez por semana com as crianças.
Diante desse relato a professora deve, portanto, levar em consideração que a leitura não
pode ser tratada como uma obrigação, mas
como um objeto de prazer. É a descoberta
de um universo, onde adultos e crianças interagem e podem perceber que, com o livro é
possível aprender, conhecer, criar e viajar na
imaginação.

A partir dos contos de fadas pode-se
explorar as diversas áreas do conhecimento,
inclusive os temas transversais. O professor
pode ampliar os conteúdos para as diversas
áreas do conhecimento desenvolvendo assim
um trabalho interdisciplinar,
Algumas atividades têm como objetivo
criar condições para que as crianças
avancem em sua compreensão das regras do sistema alfabético, outras para
que aprendam convenções sobre o uso
do sistema (separação da palavra, ortografia, pontuação) e, finalmente, outras
para que interpretem e usem a linguagem
que se escreve (a variedade de linguagem que geralmente se escreve), (TEBEROSKY apud CARDOSO BEATRIZ, 1990,
p. 37).

Por isso, é importante que o professor
promova situações nas quais a criança possa
ter contato com diferentes leituras e escrita
e a partir daí, pensar sobre a língua, seus
usos, construindo ideias de como se lê e se
escreve.

Acredita-se que as leituras em voz alta
para crianças pequenas, nas quais elas, além
de escutar, olham, perguntam e respondem,
é um meio para que entendam as funções e
a estrutura da linguagem escrita.
Segundo Teberosky e Colomer (2001,
p.118), é importante que o professor incorpore a atividade de leitura, dentro da programação diária, e que prepare um lugar confortável
e agradável na sala de aula. Ao término da
leitura seria interessante que o professor propicia um tempo de discussão e reflexão sobre o texto lido contextualizado numa prática
social real de compartilhamento do prazer de
ler/ouvir histórias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme apresentado no decorrer deste trabalho, a alfabetização não é mais concebida
como um processo mecânico, em que a criança deve aprender, somente, a decifrar códigos.
A alfabetização é um processo de construção de hipóteses sobre o funcionamento e as
regras de geração do sistema de escrita, por isso, a estratégia necessária para uma criança
se alfabetizar não será através da memorização, mas através da reflexão sobre a escrita. E
isso ocorre a partir do momento em que a criança é convidada a escrever e ler mesmo ainda
que não o façam convencionalmente.
Dessa forma, os contos de fadas podem ser considerados um rico instrumento pedagógico, que além de prazeroso, permite à criança experienciar determinadas características
da linguagem escrita, como organização, ritmo, estruturas textuais, ampliação do vocabulário,
de modo desenvolver a competência leitora e escritora em seu processo de alfabetização.
Após análise dos resultados da pesquisa, pode-se constatar que os contos de fadas
são muito usados em sala de aula na realização de atividades de escrita e de leituras com
o objetivo de levar os alunos a avançarem em suas hipóteses da escrita e a entenderem o
sentido do que seja ler e escrever.
Mas, esse é um processo que exige muito cuidado, pois não se forma bons leitores com
textos empobrecidos. Por isso, o professor deve ter um olhar crítico na escolha dos livros e
dos autores, com os quais pretende trabalhar com os alunos.
Acredita-se que através dos contos de fadas, o professor possa realizar um trabalho
significativo, que possa atender as necessidades do aluno em seu processo de alfabetização
propiciando sempre oportunidades para que a criança possa usufruir o ato de ler e escrever.
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TDAH - O TRANSTORNO E DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE E SEUS DESAFIOS
RESUMO: Este artigo vem buscar reflexões acerca do TDAH – Transtorno e Déficit de Atenção
e Hiperatividade. O TDAH é um transtorno que torna difícil para uma pessoa prestar atenção
e controlar comportamentos impulsivos. Ele ou ela também pode estar inquieto e quase
constantemente ativo. O TDAH não é apenas um transtorno da infância. Embora os sintomas do
TDAH começam na infância, o TDAH pode continuar durante a adolescência e a idade adulta.
Embora a hiperatividade tende a melhorar à medida que a criança se torna adolescente, os
problemas de desatenção, desorganização e controle insuficiente dos impulsos frequentemente
continuam durante a adolescência e na idade adulta.

Palavras-chave: Adolescência; Controle; Infância.
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INTRODUÇÃO

O

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é uma condição que
afeta o comportamento das pessoas. Pessoas com TDAH podem parecer inquietas, podem ter problemas para se concentrar e podem agir por impulso.

Os sintomas de TDAH tendem a ser notados em uma idade precoce e podem se tornar
mais perceptíveis quando as circunstâncias de uma criança mudam, como quando ela começa a escola. A maioria dos casos é diagnosticada quando as crianças têm de 6 a 12 anos.
Os sintomas de TDAH geralmente melhoram com a idade, mas muitos adultos que foram
diagnosticados com a doença em uma idade jovem continuam a ter problemas.
Pessoas com TDAH também podem ter problemas adicionais, como distúrbios do sono
e ansiedade. Muitas crianças passam por fases em que ficam inquietas ou desatentas. Isso
geralmente é completamente normal e não significa necessariamente que eles tenham TDAH.
Crianças com TDAH também podem lutar contra a baixa auto - estima, relacionamentos
conturbados e baixo desempenho na escola. Os sintomas às vezes diminuem com a idade.
No entanto, algumas pessoas nunca superam completamente os sintomas de TDAH. Mas eles
podem aprender estratégias para ter sucesso.
O TDAH não pode ser prevenido ou curado. Mas identificá-lo precocemente, além de
ter um bom plano de tratamento e educação, pode ajudar uma criança ou adulto com TDAH
a controlar seus sintomas.
A maioria das crianças saudáveis é desatenta, hiperativa ou impulsiva em um momento
ou outro. É comum que crianças em idade pré-escolar tenham períodos curtos de atenção e
sejam incapazes de manter uma atividade por muito tempo. Mesmo em crianças mais velhas
e adolescentes, a capacidade de atenção muitas vezes depende do nível de interesse.
O mesmo se aplica à hiperatividade. Crianças pequenas são naturalmente enérgicas muitas vezes ainda estão cheias de energia muito depois de terem esgotado seus pais. Além
disso, algumas crianças têm naturalmente um nível de atividade mais alto do que outras. As
crianças nunca devem ser classificadas como tendo TDAH apenas porque são diferentes de
seus amigos ou irmãos.
Crianças que têm problemas na escola, mas se dão bem em casa ou com amigos,
provavelmente estão lutando com outra coisa além de TDAH. O mesmo é verdade para crianças que são hiperativas ou desatentas em casa, mas cujos trabalhos escolares e amizades
permanecem inalterados.
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AS CRIANÇAS E JOVENS COM TDAH NA
ESCOLA E SEUS DESAFIOS
Segundo estudos de (MARCHESI, 2004
apud FREITAS, 2014), o TDAH não é uma
fase de desenvolvimento ou o resultado de
uma educação inadequada. Há evidências
contundentes de que a região do lobo frontal
no cérebro de crianças com TDAH é "conectada" de maneira diferente de seus pares sem
TDAH.
Essas crianças têm problemas com o
funcionamento executivo, resultando na incapacidade de avaliar com eficácia uma situação, planejar, executar as ações necessárias
e ajustar essas ações conforme necessário.
O TDAH também afeta a capacidade de concentrar e manter a atenção. O TDAH pode
impedir significativamente o aprendizado, o
funcionamento social e geral. Desempenho
acadêmico, relacionamento com colegas, autoestima, humor e organização pessoal também podem ser comprometidos(MARCHESI,
2004 apud FREITAS, 2014).
O ambiente da sala de aula pode representar desafios para uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
(TDAH). As próprias tarefas que esses alunos
consideram mais difíceis - sentar-se quietos,
ouvir em silêncio, concentrar-se - são aquelas
que eles precisam fazer o dia todo. Talvez o
mais frustrante de tudo seja que a maioria
dessas crianças deseja aprender e se comportar como seus colegas não afetados. Os
déficits neurológicos, e não a falta de vontade,
impedem que as crianças com transtorno de
déficit de atenção aprendam de maneiras tradicionais (MARCHESI, 2004 apud FREITAS,
2014).
O TDAH afeta o cérebro de cada criança de maneira diferente, então cada caso
pode ser bem diferente na sala de aula.
Crianças com TDAH apresentam uma série
de sintomas: alguns parecem ricochetear nas

paredes, alguns devaneios constantemente e
outros simplesmente não conseguem seguir
as regras (MARCHESI, 2004 apud FREITAS,
2014).
Os alunos com TDAH podem se distrair tão facilmente com ruídos, transeuntes ou
seus próprios pensamentos que muitas vezes
perdem informações vitais da sala de aula.
Essas crianças têm dificuldade em manter o
foco em tarefas que exigem esforço mental
constante. Eles podem parecer que estão ouvindo você, mas algo os impede de reter as
informações (MARCHESI, 2004 apud FREITAS, 2014).
Ajudar crianças que se distraem facilmente envolve colocação física, aumento de
movimento e divisão de longos trechos de
trabalho em partes menores. Crianças com
transtorno de déficit de atenção podem ter
dificuldade em controlar seus impulsos, por
isso falam frequentemente fora de hora. Na
sala de aula ou em casa, eles gritam ou comentam enquanto outros estão falando (MARCHESI, 2004 apud FREITAS, 2014).
Suas explosões podem parecer agressivas ou mesmo rudes, criando também problemas sociais. A autoestima de crianças com
TDAH costuma ser bastante frágil, portanto,
apontar esse problema em sala de aula ou na
frente de seus familiares não ajuda a resolver
o problema - e pode até piorar as coisas,
[...] o conceito de necessidades educacionais especiais começou a ser utilizado a
partir da década de 60, trazendo mudanças
no que se refere à identificação e às intervenções educacionais voltadas para as crianças
que apresentam problemas na aprendizagem.
Uma das vantagens apontadas por Marchesi
na utilização do termo necessidades educacionais especiais é o seu caráter relativista e
contextual, na medida em que define que os
alunos com deficiências ou dificuldades de
aprendizagem podem apresentar diferentes
necessidades educacionais ao longo de sua
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escolarização, remetendo à provisão de recursos específicos para atender a essas necessidades (MARCHESI, 2004 apud FREITAS,
2014, p. 659)
A correção das interrupções de crianças
com TDAH deve ser feita com cuidado para
que a autoestima da criança seja mantida,
principalmente na frente dos outros. Desenvolva uma “linguagem secreta” com a criança
com TDAH. Você pode usar gestos discretos
ou palavras que combinou previamente para
que a criança saiba que está interrompendo.
Elogie a criança por conversas sem interrupções (MARCHESI, 2004 apud FREITAS,
2014).
Crianças com TDAH podem agir antes
de pensar, criando situações sociais difíceis,
além de problemas na sala de aula. As crianças que têm problemas com o controle dos
impulsos podem parecer agressivas ou indisciplinadas. Este é talvez o sintoma mais perturbador do TDAH, principalmente na escola
(MARCHESI, 2004 apud FREITAS, 2014).
Os métodos para controlar a impulsividade incluem planos de comportamento,
disciplina imediata para infrações e um plano
para dar às crianças com TDAH uma sensação de controle sobre o dia. Goldstein (2001)
revela em seu artigo que pesquisas apontam
diferenças significativas na estrutura e funcionamento do cérebro de crianças com TDAH,
em especial em áreas do hemisfério direito
do cérebro, no córtex pré-frontal, gânglios da
base, corpo caloso e cerebelo. O autor complementa:
As imperfeições orgânico-cerebrais também são apontadas por estudiosos. Supõe-se que um distúrbio da função do
cérebro na primeira infância possa ser
ocasionado por uma lesão a nível pré,
peri ou pós-natal, no sistema nervoso central, na área do hipotálamo lateral (p. 54).

Rohde e Benczik (1999), enfocam intervenções e esclarecimentos familiares sobre o
TDAH, em relação aos tratamentos este é o
primeiro passo. É fundamental para que noções erradas possam ser corrigidas e rótulos
como os de preguiçoso e/ou burro possam
ser removidos. Também possibilitam à família
em momentos para que possam ventilar as
suas angústias e as suas dúvidas sobre os
vários aspectos deste transtorno. Entretanto é
ressaltado também que nada substitui a conversa individualizada com o profissional de
saúde mental.

O PAPEL DO PROFESSOR DIANTE
DE UM ALUNO COM DISTÚRBIOS DE
COMPORTAMENTO: TDAH
De acordo com Mattos (2004), a aprendizagem é um processo pelo qual o ser humano passa em sua vida através da integração
e adaptação com o meio em que vive. No
entanto, muitas pessoas encontram-se comprometidas com o aprendizado por causas
diversas e graus diversidades.
Atribuir a incapacidade na aquisição de
novos conhecimentos somente aos alunos, é
limitar o processo educativo, que depende da
interação entre aluno, professor, e objeto de
estudo. Ainda que os alunos possuam algum
distúrbio de aprendizagem, focar na limitação,
nunca é o melhor caminho, mas é necessário
conhecê-la para encontrar maneiras adequadas para direcionar e despertar as potencialidades do estudante (MATTOS, 2004).
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é definido como uma desordem
de desenvolvimento do autocontrole e de condutas sociais. Segundo Mattos (2004, p. 7):
O Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade é um transtorno do tempo de
atenção, impulsividade e/ou superatividade
assim como do comportamento controlado
por regras, no qual estes déficits são significativamente inapropriados para a idade mental
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da criança, tem seu início na primeira infância,
é geralmente crônico ou persistente ao longo
do tempo e não é resultado direto de atraso
(MATTOS, 2004, p. 7).
Cerca de 25 a 30% das crianças e adolescentes com TDAH apresentam problemas
de aprendizagem secundários ou associados
ao transtorno. Nesses casos, a intervenção
psicopedagógica é fundamental. É importante
ressaltar que a maioria dos adolescentes com
o transtorno são diagnosticados tardiamente.
Logo já existem lacunas de aprendizagem, que necessitam ser abordadas por meio
de um trabalho de reconstrução das habilidades e conteúdos. Tal reconstrução deve ser
feita por um profissional especializado (psicopedagogo ou fonoaudiólogo).
Em conjunto ou após o atendimento
psicopedagógico às vezes é necessário um
acompanhamento pedagógico, feito pelo professor, que ajuda a prevenir novas lacunas na
aprendizagem TDAH (MATTOS, 2004).
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio neurobiológico.
Atualmente o TDAH é definido por características comportamentais observáveis que incluem uma duração curta da atenção, distração fácil, impulsividade e hiperatividade.
O diagnóstico requer a consideração do
nível de intensidade dos sintomas e do grau
associado de comprometimento funcional.
Ocorre em todos os locais e o comprometimento mais importante se refere ao rendimento acadêmico e comportamental.
Começa na infância, e embora os sintomas observáveis mudem em quantidade e
qualidade ao longo do desenvolvimento, a
maioria dos indivíduos com TDAH continuam apresentando alguns sintomas na idade
adulta. Os sintomas principais do TDAH são
desatenção, hiperatividade e impulsividade.

Em 1845, o Dr. Heinrich Hoffmann, médico alemão que escreveu livros de medicina
e psiquiatria, escreveu um livro de poesias
para crianças. Neste livro, o Dr. Hoffman relata a história de um menino que apresentava
características comportamentais que se enquadram nos sintomas de TDAH (MATTOS,
2004).
Nessa época, o comportamento diferenciado de algumas crianças era visto como
“falha moral” e atribuía-se aos seus pais a
responsabilidade por esta falha. Por sua vez,
estes aplicavam a seus filhos frequentes punições físicas que eram, inclusive, recomendadas nos manuais de pediatria da época.
Em 1902, o Dr. George Frederic Still,
pediatra inglês, descreve pela primeira vez
o “comportamento hiperativo” em crianças.
Em seus estudos Still concluiu que a causa
do comportamento diferenciado das crianças
que havia observado deveria ter uma origem
biológica (SILVA, 2003).
Em 1934, Eugene Kohn e Louis H, publicaram um artigo científico no “The New England Journal of Medicine” afirmando que há
uma base biológica na Hiperatividade (SILVA,
2003).
O Dr. Charles Bradley descobre, em
1937, que alguns estimulantes ajudam as
crianças hiperativas a terem uma melhor
concentração. O metilfenidato foi introduzido
como tratamento para crianças hiperativas
em 1956. Já no início dos anos 60, o nome
usado era Disfunção Cerebral Mínima (SILVA,
2003).
As observações clínicas mostram, cada
vez mais, as evidências da origem biológica e
talvez genética, e com isso, os estudos evoluíram, onde nos anos 70, sintomas como perda de foco, distração e impulsividade foram
adicionados aos sintomas de hiperatividade.
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No Manual Diagnóstico e Estatísticos de
Transtornos Mentais, DSM-IV (1994) foi denominado Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. Neste contexto, CABRAL (2001) revela
que diversos estudos, servindo-se de técnicas
especiais de neuroimagem, têm evidenciado
um comprometimento do lobo frontal e de suas
estruturas subcorticais (BARROS, 2002).
Durall (1999) aponta para a dificuldade
da auto-regulação, relatando que o indivíduo
que apresenta tal deficiência possui uma vida
caótica e desorganizada, sem direção para
um futuro mais interessante, necessitando de
regras internas, diretrizes e incentivos.
Negrine (1987) relata que o que se observa nas crianças hiperativas é uma dificuldade permanente no mecanismo do freio inibitório. Santos (1997) aponta em seu trabalho
Transtornos Hipercinéticos em escolares do
segundo grau da Escola Técnica do Vale de
Itajaí, causas neuroquímicas decorrentes de
uma ação desigual dos centros excitatórios e
inibitórios do sistema nervoso central, muitas
vezes originadas por distúrbios no metabolismo de aminoácidos e dos neurotransmissores - noradrenalina, serotonina e dopamina,
substâncias que atuam a nível cerebral e no
sistema nervoso autônomo. Estas ampliam
a deterioração da dextrose, a pulsação e a
pressão arterial, acarretando um estado hipermetabólico, conduzindo ao estresse.

As imperfeições orgânico-cerebrais também são apontadas por estudiosos. Supõe-se
que um distúrbio da função do cérebro na primeira infância possa ser ocasionado por uma
lesão a nível pré, peri ou pós-natal, no sistema
nervoso central, na área do hipotálamo lateral
(GOSWAMI, 1999, p. 54).
A lesão pré-natal indica a rubéola, ou toxoplasmose, as infecções virais, as anemias,
a desnutrição, a diabetes mellitus, a eclâmpsia, a hipertensão arterial, a insuficiência circulatória e renal e o alcoolismo.
Estudos evidenciados por Goldstein
(2001) citam a ingestão de alcoólicos como
uma causa para o desenvolvimento do TDAH,
pois tais substâncias excitam os receptores
do sistema nervoso central da criança ainda
em formação. Isso também vale para o fumo,
devido à nicotina, que causa agitação motora.
Há também algumas evidências sobre
a indução do parto antes do período final da
gestação, devido a uma lesão perinal. Além
disso, as substâncias utilizadas são capazes
de causar diversas lesões cerebrais. No entanto, cabe ressaltar que tais estudos ainda
não possuem comprovação científica. Além
disso, cabe citar também algumas causas
no período pós-parto, tais como a presença
de infecções como a meningite (GOLDSTEIN,
2001).

Rohde e Benczik (1999), evidenciam
que “é necessário um comportamento inibitório para os estímulos externos. E esta é uma
missão difícil para os indivíduos com TDAH,
especialmente se as atividades não forem
motivadas" (p.54).

No que diz respeito aos vários estudos,
um dos modelos aceitos que explicam as
causas do TDAH são o de manifestações desencadeadas pelo ambiente familiar. Porém,
há uma literatura consistente sobre as questões genéticas, que conferem o TDAH como
um transtorno neurobiológico.

Goswami, (1999) também revela em
seu artigo que pesquisas apontam diferenças
significativas na estrutura e funcionamento do
cérebro de crianças com TDAH, em especial
em áreas do hemisfério direito do cérebro,
no córtex pré-frontal, gânglios da base, corpo
caloso e cerebelo. O autor complementa:

Levando-se em consideração que o
Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade
é muito mais um tipo de funcionamento cerebral diferente do que propriamente um distúrbio em si, depara-se com uma problemática bastante pertinente e, ao mesmo tempo,
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desafiadora, que é a delimitação da fronteira
diagnóstica entre o dito normal e o dito TDAH.
Uma coisa é certa: o funcionamento mental
TDAH existe e suas sutis diferenças são, muitas vezes, responsáveis por seus grandes talentos e/ou por suas grandes limitações na
vida cotidiana (GOLDSTEIN, 2001).
Barros (2002), cita que a avaliação
pode ser complementada utilizando de uma
entrevista com os professores para verificar
informações sobre o tempo de atenção, grau
de distração, auxiliando na identificação do
grau da hiperatividade. Para diagnosticar o
TDAH, tipo desatento, necessita-se da observação de seis ou mais sintomas referentes
a este subtipo e menos de seis sintomas de
hiperatividade - impulsividade.
Já no TDAH, tipo combinado, a observação paira em seis ou mais sintomas do
subtipo desatento e, seis ou mais sintomas
do subtipo hiperativo impulsivo. Abaixo segue
o que se refere aos critérios de diagnóstico
publicados no DSM-IV (1994, p.124):
Em relação a desatenção:
a) frequentemente denota dificuldade
de prestar atenção a detalhes ou por descuidos comete erros em atividades escolares ou
de trabalho;
b) geralmente tem dificuldade para
manter a atenção em tarefas ou atividades
lúdicas;
c) parece não ouvir quando lhe dirigem
a palavra;
d) têm frequentemente, dificuldade em
seguir as instruções e não terminar suas tarefas escolares, domésticas ou profissionais.
Estas dificuldades não são mediante o comportamento de oposição ou incapacidade de
compreender instruções;
e) apresenta dificuldades para organizar
tarefas e atividades;

f) Evita geralmente tarefas que exijam
esforço mental constante;
g) perde com frequência materiais necessários ao trabalho escolar ou a outras atividades afins;
h) distrai-se facilmente com estímulos
externos;
i) demonstra-se esquecido nas atividades diárias (DSM-IV, 1994, p.124).
E em relação à Hiperatividade:
a) com frequência, agita as mãos, os
pés ou se contorce no assento;
b) levanta-se durante a aula, ou em
outras situações em que é necessário ficar
sentado;
c) corre o tempo todo e sobe nas coisas, em situações impróprias;
d) tem dificuldade em brincar sossegadamente;
e) movimenta-se em demasia, parecendo estar "ligada à tomada elétrica";
f) Fala em excesso DSM-IV (1994,
p.124).
Há também muitas características relacionadas à impulsividade, tais como:
a) frequentemente, precipita-se, respondendo antes das perguntas terem sido completadas;
b) apresenta dificuldade em esperar a
sua vez;
c) interrompe os outros, quando estão
falando.
d) Sintomas presentes em dois ou mais
ambientes;
e) significativa evidência de adaptação
na vida social, acadêmica ou ocupacional;
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f) os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um Transtorno
Invasivo do Desenvolvimento, Esquizofrenia
ou outro Transtorno Psicótico e não são melhores explicados por outro transtorno mental
(DSM-IV, 1994, p.124).
A literatura estabelece alguns critérios
para auxiliar no diagnóstico, sendo estes, citados por Barros (2002), da seguinte maneira:
• Frequentemente irrequieta com as
mãos ou pés ou por meio de contorções
no assento.
• Tem dificuldade de permanecer sentado, quando se pede que o faça;
• É facilmente distraída por um estímulo
exterior;
• Tem dificuldade de esperar sua vez nos
jogos ou situações de grupo;
• Dá respostas repentinas as questões
incompletas;
• Tem dificuldade em seguir completamente as instruções dos outros;
• Tem dificuldade de fixar a atenção nas
tarefas de atividades lúdicas;
• Muda de uma atividade para outra, sem
terminar;
• Tem dificuldade de brincar silenciosamente;
• Fala de forma excessiva;
• Interrompe os outros;
• Parece não ouvir o que está sendo dito;
• Perde com frequência materiais escolares;
• Interessa-se com frequência por atividades perigosas, desconsiderando as possíveis consequências;

• Não preenche os critérios de distúrbio
Global de desenvolvimento.
Geralmente o TDAH é diagnosticado
nas férias iniciais, no entanto, é preciso ressaltar que o diagnóstico em idade precoce
deve ser realizado com muita cautela, visto
que crianças pequenas possuem características comportamentais variadas devido ao
ápice de desenvolvimento, que muitas vezes
podem assemelhar ao transtorno.
Relatos de desatenção escolar ocorrem
quando crianças com inteligência superior
são postas em ambientes escolares pouco
estimulados. Quanto ao retardo mental, o
diagnóstico adicional do transtorno somente
deve ser dado, caso os sintomas de desatenção ou hiperatividade sejam excessivos para
a idade mental da criança.
À medida que as crianças crescem, os
sintomas de excessiva atividade motora passam a ser menos comuns, podendo os sintomas de hiperatividade limitar-se à inquietação
ou a uma sensação íntima de agitação ou
nervosismo.
Goldstein (2001) cita que, em primeiro
lugar, é fundamental frisar que a abordagem
do transtorno exige intervenções múltiplas. Na
maioria das vezes é necessária a combinação
de várias das intervenções que seguem:
• Confirmação do diagnóstico e avaliação de outros diagnósticos associados que podem levar a modificações no tratamento. Isso pode exigir
um parecer de um especialista e a
realização de entrevistas mais aprofundadas, preenchimento de questionário e realização de testes neuropsicológicos incluindo testes feitos por
fonoaudiólogos;
• Esclarecimento familiar sobre o TDAH;

• Início antes dos sete anos de idade;
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• Intervenção psicopedagógica e/ou de reforço de conteúdos;
• Uso de medicação;
• Orientação e manejo para a família;
• Orientação e manejo para os professores.
Rohde e Benczik (1999), enfocam intervenções e esclarecimentos familiares sobre o
TDAH, em relação aos tratamentos este é o
primeiro passo. É fundamental para que noções erradas possam ser corrigidas e rótulos
como os de preguiçoso e/ou burro possam
ser removidos.
Também possibilitam à família em momentos para que possam ventilar as suas angústias e as suas dúvidas sobre os vários aspectos deste transtorno. Entretanto é ressaltado
também que nada substitui a conversa individualizada com o profissional de saúde mental.

A RELAÇÃO ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA
SOBRE OS ALUNOS COM TDAH
O TDAH é um dos problemas de saúde
mental na infância mais comumente diagnosticados e muitas vezes é o motivo principal,
as crianças são encaminhadas para cuidados
de saúde comportamental. Em muitos casos,
os pais aprendem primeiro sobre as dificuldades comportamentais de seus filhos com os
professores do ensino fundamental,
Jones defende que a principal causa para
o desenvolvimento do TDAH é o meio, e
que muitos elementos da vida moderna
podem contribuir para o problema da hiperatividade. Hoje, o ritmo é muito mais
rápido do que no passado. Atualmente as
crianças precisam lidar com um bombardeio de informações, estímulos e entretenimento oferecidos pela televisão, pelos
jogos de computador, pelas atividades
organizadas, pelos clubes e pela mídia
em geral. Apesar de serem mentalmente
super estimuladas, pode faltar às crianças
modernas o exercício físico que as deixaria saudavelmente cansadas (JONES
apud ASSIS, 2014, p. 10-11).

Frequentemente, as crianças que têm
dificuldade em manter o foco e controlar seu
comportamento e emoções lutam para atender às expectativas em ambientes estruturados, como salas de aula ou atividades após
as aulas. Essas dificuldades acadêmicas iniciais podem persistir ao longo da educação
e colocar essas crianças em maior risco de
serem expulsas ou abandonar a escola.
Os problemas comportamentais das
crianças com TDAH também estão associados a níveis aumentados de dificuldade em
seus relacionamentos com professores e outras crianças. Quando as crianças têm dificuldades na escola, pais e professores podem
ter dificuldade em trabalhar de forma colaborativa para resolver o problema.
O manejo e o tratamento dos sintomas
de TDAH em casa e na escola, com foco no
desenvolvimento de parcerias positivas entre
pais e professores, são essenciais para garantir resultados positivos no desenvolvimento. Para tanto, as diretrizes consensuais em
pediatria e psiquiatria recomendam o treinamento comportamental dos pais para enfrentar os desafios em casa e envolver a escola,
como componentes integrais do cuidado baseado em evidências.
Levando em consideração que o TDAH
é um transtorno, muitas vezes crônico, muito
importante na infância, é conveniente analisar as limitações que temos com relação ao
transtorno, bem como as possibilidades.
Nossas limitações são determinadas
pela impossibilidade de o transtorno desaparecer. É importante que os pais de crianças
com TDAH entendam que nada do que eles
façam pode fazer com que o transtorno desapareça. A escola também não pode fazer com
que esse distúrbio desapareça completamente. Por fim, nem as próprias crianças nem as
pessoas com TDAH podem fazer com que o
transtorno desapareça permanentemente de
suas vidas.
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A PANDEMIA COVID 19 E AS CRIANÇAS
COM TDHA
A pandemia COVID-19 está afetando
desproporcionalmente crianças com transtorno de déficit de atenção / hiperatividade
(TDAH) e outros desafios educacionais.
Muitas crianças exibem comportamentos que às vezes são difíceis de controlar. Mas
as crianças com TDAH apresentam sintomas
frequentes e intensos de hiperatividade, impulsividade e distração. Eles também lutam com
as "habilidades de funcionamento executivo"
- organizando quais tarefas começar primeiro, administrando seu tempo, concluindo uma
tarefa e mantendo o controle das ferramentas
de que precisam para a tarefa,
Contudo, além de todas as mazelas evidenciadas e que, indistintamente são positivas, por permitirem novas cognições –
bifurcações nas ações em amplo espectro
já apresentado, temos talvez a de maior
valia: as atividades de aprendizagem ou
metodologias ativas. São também ativas
para os professores, exigindo um estudo mais aprofundado e igualmente uma
elaboração mais refinada, aprendendo e
usando as ‘velhas’ – agora novas – tecnologias. Mas, acima de tudo, ativas para os
estudantes. Os ganhos tangem no campo da disciplina como no aprendizado
de metodologias, conteúdos-conceitos,
constituindo habilidades e competências
a todos: sociedade, família, escola, professores e estudantes e, por outro, para
quem, infelizmente, tenha algum fator limitante, mesmo que seja somente falta
de disciplina, terá perdas proporcionais
(PRETTY; SILVA; UGGIONI, 2020, p. 17)

• Ele se desenvolve e aprende. O aluno pode se recusar a fazer o dever
de casa, agir sem pensar e discutir.
• Você se concentra nas tarefas,
aprende coisas novas e lembra o
que aprendeu. O aluno pode parecer
mais facilmente distraído e desviado
da tarefa.
• Ele se comporta . Os alunos podem
parecer inquietos ou podem ter dificuldade em manter a calma.
Embora os pais possam prever mais
problemas de comportamento em momentos
de estresse, é importante lembrar que seu
filho não está sendo desorganizado, facilmente distraído ou incapaz de esperar sua vez
de propósito. Também é importante lembrar
que existem estratégias e recursos disponíveis para os pais que enfrentam as incríveis
dificuldades de criar filhos com TDAH durante
o COVID-19.
O aprendizado virtual geralmente requer
que os alunos se orientem, gerenciem seu
tempo e motivação e concluam atribuições,
atribuições ou projetos dentro do prazo. No
entanto, outros alunos podem ter menos distrações em casa, tornando mais fácil para
eles se concentrarem no dever de casa. Além
disso, aprender em casa oferece aos alunos
uma maneira de desenvolver sua independência.

Os alunos com TDAH geralmente precisam de ordem em seu dia para funcionar
da melhor forma. Mudanças nos horários e
nas rotinas, seja em casa ou na escola, podem aumentar os sintomas de TDAH de uma
criança. Esses comportamentos costumam
ser sinais de que a criança está estressada. O
estresse contínuo pode afetar o modo como
uma criança:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A rede neural do cérebro de um paciente com TDAH funciona de maneira diferente. A
porção frontal do cérebro é significativamente subdesenvolvida em vários casos de TDAH.
Desequilíbrios nos níveis de neurotransmissores também foram relatados. A condição é caracterizada por dificuldade em manter a atenção, movimento constante e falta de comportamento
racional.
Uma quantidade significativa de pesquisas foi realizada para compreender os padrões
e o prognóstico do TDAH e seu impacto no desenvolvimento. As respostas neurais à recompensa, sua associação genotípica e aspectos comportamentais de pacientes com TDAH em
todas as faixas etárias foram explorados em vários estudos.
Muitas vezes, os sintomas de TDAH não são facilmente perceptíveis em uma criança e
não vêm à tona até que a criança comece a enfrentar dificuldades para lidar com as crescentes pressões de aprendizado à medida que sua educação progride.
A desatenção é um sintoma clássico de TDAH. Crianças com TDAH enfrentam dificuldades para realizar tarefas que exigem concentração. Por isso, muitas vezes ficam procurando
desculpas para evitar os estudos.
Devido aos seus maneirismos hiperativos e natureza impulsiva, as crianças com TDAH
têm dificuldade em lidar com pessoas. Eles ficam irritados com frequência e podem apresentar
comportamentos desafiadores e violentos, de busca de risco. Frequentemente, ficam isolados
devido às dificuldades de gelificação com outras pessoas.
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FASES DA SEXUALIDADE INFANTIL: INTERAÇÃO FAMÍLIA,
PAIS E ESCOLA
RESUMO: O presente trabalho faz uma breve reflexão sobre o desenvolvimento da sexualidade
de crianças e adolescentes em uma perspectiva pedagógica e psicanalítica. Compreendemos a
sexualidade como uma construção social, cujo valor cultural e social permanece até os dias atuais.
Dessa forma, o estudo compreende a área da sexualidade a partir das fases do desenvolvimento
que constituem os indivíduos do nascimento até a morte, perpassando por sua relação com os pais,
família, amigos e sociedade. Postulamos que o papel da escola e da família seja essencial durante
esse processo, proporcionando às crianças e adolescentes educação sexual, proteção, segurança
e maturação. Objetivamos, com isso, refletir sobre as fases do desenvolvimento psicossexuais
conceituadas por Sigmund Freud (1901-1905), bem como sua relação com a escola e a família.
Pretendemos também refletir sobre o papel da família e da escola na formação das crianças e
adolescentes, cuja omissão e negligência podem provocar danos ao seu desenvolvimento sexual
e psicológico. Assim, acreditamos que o vínculo e as relações de confiança entre professores,
alunos e famílias possam promover o conhecimento, a informação, o debate, bem como o
compartilhamento e a resolução de dúvidas, medos e anseios das crianças e adolescentes nas
diferentes fases do desenvolvimento sexual.

Palavras-chave: Infância; Educação Sexual; Sigmund Freud; Fases Psicossexuais.
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INTRODUÇÃO

A

o refletirmos sobre a sexualidade nos deparamos com alguns conceitos biológicos como a distinção macho e fêmea, órgãos genitais, sensualidade e função
reprodutora.

Ao traçarmos um breve histórico, nos deparamos com a antiguidade cristã e a influência que a igreja sempre exerceu sobre os desejos humanos – símbolo do pecado e atentado
contra o divino. Neste sentido, durante séculos, o casamento e a reprodução representaram
apenas a propagação da espécie. (CAMARGO e RIBEIRO, 1999, p. 19)
Na era medieval, temos a inocência e pureza infantil representada na figura angelical – o
culto à criança falecida em tenra idade fazia parte da tradição familiar. (COSTA, 1989) Deste
modo, construímos assim a imagem de uma criança dependente – anjinho a ser protegido
pelo patriarca e pela família.
No século XVIII, os estudos de Jean-Jacques Rousseau compreendem as crianças e
adolescentes como iguais com relação ao comportamento, não havendo distinção quanto
à sexualidade, apenas no tocante à anatomia. A relação entre sexualidade e vergonha são
constantes nesse período – até o século XIX – no qual não eram sequer admitidas brincadeiras com esta temática.
Contudo, foi no início do século XX que Sigmund Freud (1999, p. 126) teorizou a sexualidade, provocando reações da sociedade da época, a qual não aceitava a existência da
sexualidade infantil.
A partir dos estudos psicanalíticos freudianos, iniciam-se as reflexões e estudos sobre
a educação sexual. Entretanto, há uma preocupação do estado em combater a masturbação,
doenças venéreas, assim como preparar a mulher para reprodução saudável.
Notamos certo tabu e preconceitos a respeito desta temática ao longo dos anos e foram os estudos de Sigmund Freud que ampliaram e aprofundaram o conhecimento sobre a
sexualidade humana.
No Brasil, entre as décadas de 50 e 70, o Serviço de Saúde Pública passou a oferecer
aulas de orientação sexual às meninas na faixa etária dos dez anos, com informações sobre
a puberdade, porém devido ao golpe militar de 64, a atividades foram suspensas.
Cabe ressaltar que a sexualidade é uma construção social e é dessa forma que podemos compreendê-la através da história. Há um valor cultural e social na sexualidade que
permanece até os dias atuais.
Quanto à sexualidade infantil, verificamos que há uma estrutura composta por pais, família, escola, médicos, teóricos e pesquisadores que organiza e traça regras e caminhos que
as crianças e adolescentes devem seguir.
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A sociedade procura domesticar a criança e o adolescente, como seres primitivos, a
fim de obter obediência e criar um padrão de comportamento aceitável. Existe uma noção
equivocada desde a antiguidade e, sobretudo, no período da Idade Média, protagonizada pela
igreja, de que é necessário impor limites e regras desde o nascimento, evitando-se a rebeldia
e a indisciplina na fase adulta.
Por muito tempo a educação foi vista como domesticação para um padrão de comportamento social. O casamento heterossexual sempre foi considerado uma missão divina, cuja
função era a propagação da espécie e não para satisfação dos prazeres sexuais. A criança,
por sua vez, era o retrato da pureza e ingenuidade como um anjo. Cabendo a família a transmissão de valores, nome, bens e condições de uma vida estável.
No entanto, a criança é um ser humano que pensa e sente, logo somente a partir do
século XIX e XX, as pesquisas científicas permitiram a sociedade identificar as características
da personalidade infantil, sua construção e desenvolvimento.
No início do século XX, Freud publicou ensaios sobre a sexualidade infantil, questionando os valores enraizados na sociedade e apresentando características do desenvolvimento
natural dos seres humanos.
Inicialmente as crianças eram consideradas assexuais, no entanto Freud começou a
pesquisar a sexualidade infantil, lançando as teorias do desenvolvimento e do Complexo de
Édipo.
Salientamos que as crianças já nos anos iniciais de vida apresentam curiosidade sobre
o próprio corpo e as funções sexuais, percebendo as diferenças na anatomia humana.
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A TEORIA DA PSICANÁLISE DE
SIGMUND FREUD

Abaixo, as fases e respectivas faixas etárias:
•

A teoria psicanalítica apresentou a energia sexual humana, a libido, a qual é voltada
para obtenção de prazer do nascimento até a
morte. Segundo Freud, o desenvolvimento da
personalidade humana é baseado em fases
psicossexuais caracterizadas pela predominância de determinada zona erógena: oral,
anal, fálica, de latência e genital. Na XX Conferência de Viena (1916-1917), o autor afirmou:
Falando sério, não é fácil delimitar aquilo
que abrange o conceito de ‘sexual’. Talvez
a única definição acertada fosse ‘tudo o
que se relaciona com a distinção entre
os dois sexos’. Os senhores acharam, no
entanto, que esta conceituação é neutra
e excessivamente imprecisa. Se tomarem
o fato do ato sexual como ponto central,
talvez definissem como sexual tudo aquilo
que, com vistas a obter prazer, diz respeito ao corpo e, em especial, aos órgãos
sexuais de uma pessoa do sexo oposto, e
que, em última instância, visa à união dos
genitais e à realização do ato sexual. Com
isto, os senhores não estarão, todavia,
muito longe da equação segundo a qual
aquilo que é sexual é impróprio, e o parto
não constituirá algo sexual. Se, por outro
lado, tomarem a função de reprodução
como núcleo da sexualidade, correm o
risco de excluir toda uma série de coisas
que não visam à reprodução, mas certamente são sexuais, como a masturbação,
e até mesmo o beijo (FREUD, 1916-1917,
p. 42).

De acordo com Sigmund Freud, os conflitos de natureza sexual não resolvidos nos
anos iniciais da vida de uma criança geram
questionamentos e problemas psíquicos na
fase adulta. Logo, é na infância que acontecem os traumas, marcando profundamente o
psicológico da criança.
A base da teoria psicanalítica desenvolvida por Sigmund Freud no início do século XX
apresenta a sexualidade infantil através de quatro fases distintas: oral, anal, fálica e de latência.

Fase oral – 0 a 2 anos
A primeira dessas organizações sexuais
pré-genitais é a oral, ou, se preferirmos,
canibalesca. Nela, a atividade sexual ainda não se separou da nutrição, nem tampouco se diferenciam correntes opostas
em seu interior. O objeto de uma atividade
é também o da outra, e o alvo sexual consiste na incorporação do objeto - modelo
do que mais tarde irá desempenhar, sob
a forma da identificação, um papel psíquico tão importante. Como resíduo dessa
hipotética fase de organização que nos
foi imposta pela patologia podemos ver o
chuchar, no qual a atividade sexual, desligada da atividade de alimentação, renunciou ao objeto alheio em troca de um
objeto situado no próprio corpo (FREUD,
1901-1905, p. 120).

A fase oral corresponde ao prazer da
criança através da boca, assim vemos que
bebês até os dois anos de idade tendem a
levar objetos à boca. Entende-se que o seio
materno é o principal objeto de desejo da
criança. Além disso, verifica-se que outros
materiais como chupeta, mamadeira e brinquedos também cumprem essa função.
•

Fase anal – 2 a 4 anos
Uma segunda fase pré-genital é a da organização sádico-anal. Nela, a divisão
em opostos que perpassa a vida sexual
já se constituiu, mas eles ainda não podem ser chamados de masculino e feminino, e sim ativo e passivo. A atividade
é produzida pela pulsão de dominação
através da musculatura do corpo, e como
órgão do alvo sexual passivo o que se
faz valer é, antes de mais nada, a mucosa erógena do intestino; mas há para
essas duas aspirações opostas objetos
que não coincidem. Além disso, outras
pulsões parciais atuam de maneira auto
erótica. Nessa fase, portanto, já é possível
demonstrar a polaridade sexual e o objeto alheio, faltando ainda a organização
e a subordinação à função reprodutora
(FREUD, 1901-1905, p. 120).
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No período do desfralde, a criança passa a observar suas necessidades fisiológicas
e a controlar o esfíncter. Neste sentido, o ânus
é a zona erógena e o prazer relaciona-se ao
ato de reter as fezes para, em seguida, evacuar.
•

são famintas de amor. Entram então em
jogo certas influências que não abordaremos aqui e que levam à fixação desse
impulso amoroso rudimentar, ou que o
reforçam de tal modo que ele se transforma, ainda na infância ou, no máximo, na
puberdade, em algo equiparável a uma
inclinação sexual e que, como esta, tem a
libido a seu dispor (FREUD, 1901-1905) .

Fase fálica – 4 a 6 anos
A bem da clareza, convém eu indicar que
é preciso distinguir três fases da masturbação infantil. A primeira é própria do período de lactância, a segunda pertence à
breve florescência da atividade sexual por
volta do quarto ano de vida, e somente
a terceira corresponde ao onanismo da
puberdade, amiúde o único a ser levado
em conta (FREUD, 1901-1905, p. 114).

Neste momento inicia-se a exploração
dos órgãos genitais, quando passam a observar as diferenças biológicas entre o sexo masculino e feminino. E, então, criam as fantasias
e teorias sexuais infantis, quando imaginam
que as meninas foram castradas. O contato
com seus órgãos genitais estimula a masturbação e brincadeiras sexuais, embora os meninos ainda não tenham ejaculação. A criança
já reconhece seu sexo e identidade sexual,
fazendo questionamentos sobre a origem dos
bebês. Na fase fálica surge o Complexo de
Édipo, quando os meninos sentem atração
pela mãe e as meninas pelo pai.
Aprendi a ver nessas relações amorosas
inconscientes entre pai e filha ou entre
mãe e filho, conhecidas por suas consequências anormais, uma revivificação de
germes dos sentimentos infantis. Expus
em outros lugares em que tenra idade a
atração sexual se faz sentir entre pais e
filhos, e mostrei que a lenda de Édipo provavelmente deve ser considerada como
a elaboração poética do que há de típico
nessas relações. É provável que se encontre na maioria dos seres humanos um
traço nítido dessa inclinação precoce da
filha pelo pai e do filho pela mãe, e deve-se presumir que ela seja mais intensa,
já desde o início, no caso das crianças
constitucionalmente destinadas à neurose, que têm amadurecimento precoce e

•

Fase da latência - 6 a 11 anos

Na fase da latência, anterior à puberdade, a criança prepara o seu psicológico para
as mudanças, inicia a vida escolar e a vida intelectual. Nesse aspecto, a curiosidade sexual
fica em segundo plano – latente. O desenvolvimento da criança torna-se mais estável, pois
já passou a fase do Complexo de Édipo e o
enfoque é a socialização cognitiva e moral.
•

Fase genital – a partir dos 11

anos
A fase da adolescência apresenta a
maturação fisiológica do sistema reprodutor.
Intensificam-se os impulsos sexuais, provocando uma reorganização da personalidade,
conflitos reaparecem para que sejam, enfim,
resolvidos e o adolescente possa alcançar a
maturidade sexual e fase adulta.
Como pudemos observar, a sexualidade faz parte do desenvolvimento humano e
está presente em todas as fases definidas por
Sigmund Freud. Embora distintas, todas possuem aspectos importantes para análise da
psique humana.

INFÂNCIA, SEXUALIDADE E ESCOLA
Os estudos psicanalíticos remetem ao
útero materno, lugar de completa proteção e
satisfação plena para o bebê, assim desde o
nascimento a criança sente falta desse ambiente acolhedor. Há, portanto, necessidade
de atenção, carinho e afeto durante todo o
seu desenvolvimento físico, psíquico, social
e intelectual.
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A interação com o outro faz parte desse processo de desenvolvimento, o comportamento do eu com o outro no meio social,
tendo em vista as condições biológicas, psicológicas e sociais.
Assim, o convívio humano e a interação
se baseiam na capacidade de criar vínculos
afetivos, logo a escola é fundamental nesse
processo, estabelecendo limites, respeito mútuo e as regras sociais.
O afeto nas relações infantis deve ser
constante e saudável, tanto com seus pares,
quanto com os adultos, pois influenciam fortemente em seu desenvolvimento cognitivo e
personalidade.
Por sua vez, o afeto não corresponde a
demonstrações superficiais, mas a ações que
denotam cuidado e zelo pela criança, protegendo-a sempre. Sendo uma atividade emocional complexa – biológica e social – temos
uma transição biológica, cognitiva e racional
mediada pela interação social e cultural.
É através do vínculo emocional que é
criado o ambiente social, garantindo o acesso
ao universo cultural e simbólico humano. A
afetividade é uma das fases do desenvolvimento do indivíduo, através de ações afetivas
e cognitivas que se revezam na construção da
personalidade. Dantas (1992, 90) afirma que
para evolução da afetividade, é necessário
que haja conquistas no plano da inteligência
e vice-versa. Segundo a autora, a progressão
da vida afetiva se dá a partir da incorporação
dos elementos intelectuais.
Durante longos anos as crianças foram
reprimidas no ambiente escolar quanto ao seu
desenvolvimento sexual, descobertas e desejos. Aquino (1997, 20) afirma que na década
de 60 as teorias psicanalíticas já combatiam
a repressão sexual infantil, denunciando a violência através de castigos e humilhações. A
crítica visava o questionamento dos porquês
das manifestações sexuais, a tolerância aos

diferentes desejos e descobertas, a importância do vínculo afetivo professor-aluno, considerando não apenas o ensinar, mas sobretudo, a compreensão e acolhimento.
Estudos da psicanalista Anna Freud,
por exemplo, apontavam que a repressão no
ambiente escolar provocava timidez, inibição,
submissão e subserviente perante a sociedade, sendo incapaz de ter segurança, autodefesa e autonomia. No entanto, apesar da influência da psicanálise, as teorias da década
de 60 contrariavam o pensamento freudiano
ao buscar uma suposta felicidade frente ao
combate da repressão.
A teoria psicanalítica de Sigmund Freud
pontua que a escola não deve ter a responsabilidade de produzir adultos felizes em sua
vida amorosa e sexual, pois ao atribuir tais
tarefas aos professores, estes certamente irão
fracassar, pois referem-se a demandas múltiplas e contraditórias que independem de um
agente, mas do indivíduo em interação com
o corpo social,
Foucault demonstra que, sob a capa da
repressão e silêncio sobre a sexualidade, a escola passou a falar incessantemente do sexo: na vigilância constante
da criança, no confinamento da infância
nas escolas, na separação entre os sexos,
na arquitetura escolar, no combate sem
tréguas à masturbação (SOUZA, 1997, p.
14).

Infelizmente, o debate na educação atual retrocedeu muito e o tema da sexualidade
ainda é visto através de valores tradicionais
e religiosos que visam reprimir o desenvolvimento infantil. É nítido o despreparo e preconceitos tanto no ambiente escolar quanto
familiar e social.
Em contrapartida, notamos o quanto o
ambiente escolar faz parte do desenvolvimento da sexualidade das crianças, pois é através
do contato e da interação que as crianças e
adolescentes aprendem a usar os sentidos da
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visão, audição, tato, paladar e olfato; seja trocando olhares, ouvindo, falando, silenciando,
saboreando, tocando e cheirando. Portanto,
é através dessas trocas, da aceitação e rejeição, das ações e reações que os sujeitos se
envolvem e aprendem.
Na sociedade contemporânea, vemos
um debate político na área da educação que
se volta para o combate à ideologia de gênero, no entanto, é necessário pontuar que a
escola reproduz uma ideologia dominante há
séculos, pré-estabelecida pela igreja, reproduzindo práticas ligadas à reprodução e ao conceito de família de uma sociedade patriarcal.
Entretanto, o ambiente escolar deveria
proporcionar aos professores que não apenas transmitissem informações, mas também
orientassem e discutissem com os alunos sobre a sua sexualidade, desenvolvendo os aspectos afetivos, físicos e cognitivos através de
um ambiente dialógico e democrático.
É necessário o estudo e a compreensão que os educadores possuem a respeito
do desenvolvimento sexual infantil e de sua
própria sexualidade, assim como o incentivo
à formação e aprofundamento.
Nos primeiros anos de vida já há a presença do erotismo na criança. Os sentimentos de conforto e segurança ou de baixa autoestima e rejeição são fundamentados durante
a infância através da interação dos pais com
seus filhos, avós e demais familiares. Logo,
toda a estrutura sexual, física e psíquica tem
suas bases nos anos iniciais.
A partir dos três anos de idade as diferenças entre masculino e feminino já são
identificadas pelas crianças. É uma fase de
intensa curiosidade sobre seu corpo e o do
outro. Com isso, é necessário que haja naturalidade ao lidar com os questionamentos
infantis, ajudando-a em seu desenvolvimento
sexual sem tabus.

Práticas como a masturbação infantil insistente devem ser encaradas com atenção,
uma vez que algo em seu desenvolvimento
está em desarmonia, então, orientação e cuidado são requeridos aos pais. De qualquer
forma, é necessário tratar o assunto com naturalidade, sem repressão moral e condenação da criança. Mas buscando entender suas
ações e necessidades, ajudando-o a progredir.
A masturbação infantil em si não é prejudicial, pois refere-se à descoberta do próprio
corpo pela criança, no entanto a repressão do
adulto e atitudes violentas que traumatizam as
crianças sim. Não devemos atribuir carga erótica e sexualizada ao ato infantil, pois não se
trata de um ato adulto perverso com fantasias
e desejos, mas de uma criança ingênua, em
fase de descoberta e da sensação de prazer
sensorial dentro de um universo infantil puro.
A descoberta e exploração do universo
corporal vai até o início da adolescência, sendo necessário conversar e orientar, a fim de
que os pais não sejam repressivos, tampouco
liberais demais. A criança precisa entender
que seu corpo é íntimo e não deve ser manipulado em público, tal como tomar banho,
trocar de roupa e fazer as necessidades fisiológicas.
A instituição escolar deve se posicionar
de modo a ser um ambiente de orientação e
explicação, visando sanar dúvidas e curiosidades dos estudantes. A educação sexual é
importante não apenas do ponto de vista da
prevenção à iniciação da vida sexual precoce
entre os adolescentes, mas essencialmente
como forma de combate e prevenção à pedofilia. Muitas crianças sofrem abusos dentro
de casa dos próprios familiares e ao tomar
conhecimento de que a sua intimidade não
deve ser violada, será encorajada a denunciar
e buscar proteção.
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Os educadores passam a agir como
interventores e mediadores, observando e
apontando comportamentos inadequados ao
convívio escolar. Não se trata de julgamento
e repressão, mas de proteção com o objetivo
de proteger as crianças e orientá-las quanto
à conduta em sociedade. O diálogo com os
alunos e familiares é fundamental para que
não haja interferência na aprendizagem dos
estudantes, uma vez que qualquer exagero e
comportamento obsessivo compulsivo pode
indicar distúrbios emocionais.
As dúvidas das crianças e adolescentes, descobertas e busca pelo prazer são legítimas e fazem parte de seu desenvolvimento,
cabendo ao professor orientar e auxiliar. É
interessante que o professor tenha formação
para tratar da sexualidade, a partir de teorias
e leituras que abordam as fases do desenvolvimento infantil. Propondo sempre a reflexão
e quebra de preconceitos e estereótipos no
ambiente educacional. Do mesmo modo, os
estudantes precisam ter autonomia para construir seus valores e crenças, opinar, decidir e
ampliar sua visão de mundo.
Portanto, cabe ao professor conduzir
os estudantes para a reflexão e autonomia,
ampliando sua visão de mundo e respeitando
as diferentes crenças, valores e experiências
dos estudantes.
O desenvolvimento das atividades pedagógicas deve ter como enfoque o auxílio
aos estudantes quanto ao contexto e adequação das manifestações da sexualidade, distinguindo o público do privado, com vistas a
proteger as crianças e adolescentes,

Do mesmo modo que a escola não deve
se omitir da responsabilidade de esclarecer, orientar, informar e formar a sexualidade dos alunos, a formação dos professores de ciências e biologia também
deve compreender o delineamento do
perfil pedagógico na perspectiva de um
educador da sexualidade. No entanto,
essa formação não termina nem se esgota em determinado momento, mas continua constantemente no dia-a-dia escolar,
possibilitando que o professor desenvolva
algumas habilidades importantes para tratar dos temas relacionados à sexualidade em sala de aula. (JUNIOR, In. Aquino,
1997, p. 94).

A escola não pode ser negligente. É
necessário que esteja pronta para ajudar os
estudantes, transmitir orientações e informações sobre o tema da sexualidade, sem tabus
e preconceitos.
Os professores precisam conversar
com os adolescentes sobre a sexualidade,
tratando o tema com naturalidade, dispondo-se à escuta ativa, orientando e, através de
livros e vídeos, ajudar os estudantes a sanar dúvidas e buscar métodos de prevenção
contra doenças sexualmente transmissíveis e
gravidez precoce.
É fundamental o envolvimento de toda
a comunidade escolar em ações e projetos
que tenham como foco a sexualidade. Sendo importante a participação da família, a fim
de justificar e esclarecer os objetivos das atividades. Além disso, os professores podem
realizar uma sondagem com os alunos para
conhecê-los, verificar dúvidas, curiosidades e
buscar trazer as experiências e conhecimento
prévio deles como ponto de partida.
O incentivo à pesquisa em sites confiáveis também é importante para que aprendam
a utilizar os recursos digitais, a fim de obterem
informações e poderem compartilhar com os
colegas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação sexual, como um processo social no âmbito escolar, poderá ser considerada como
um processo de transformação e mudança, que parte de um projeto coletivo e atinge os indivíduos, cada qual com sua busca particular do(s) sentido(s) da sexualidade. A sala de aula pode
ser uma espécie de laboratório de possibilidades de expressão da liberdade, permitindo que os
alunos pensem e reflitam sobre si próprios. Essa atitude crítica promove a autonomia pessoal
com confiança e autoestima, qualidades fundamentais para traduzir e transformar a decisão em
ação. A tomada de decisão passa por uma dimensão ética: a liberdade de agir para dar sentido
à sexualidade não pode interferir na liberdade e na ressignificação da sexualidade do outro (JÚNIOR, 1997, p. 95).

Conforme pontuado por Júnior, a educação sexual está presente no processo de ensino
e aprendizagem e no ambiente escolar a partir da interação com outras crianças e adolescentes, uma vez que a formação da personalidade e da sexualidade envolvem o relacionamento
interpessoal.
Os estudos da psicanálise sempre contribuíram muito para o desenvolvimento das
crianças e adolescentes no ambiente escolar. Educação e psicanálise caminham juntas para
melhor compreensão do universo infantil, a fim de identificarem e solucionarem problemas de
aprendizagem. É necessário pesquisa e estudo através das práticas em sala de aula, tendo
em vista o aprimoramento e a constituição do sujeito.
A educação – professores e família - deve sempre considerar que a infância é um
momento que marcará profundamente o indivíduo, influenciando-o por toda a vida adulta. É
importante atentar aos questionamentos infantis, bem como buscar respondê-los de maneira
franca, sem omissões ou detalhamentos desnecessários e incompreensíveis para os pequenos na primeira infância.
Neste sentido, a negligência e omissão dos pais e escolas provocam traumas nas
crianças e adolescentes, fazendo-os sentirem-se isolados, inseguros e com baixa autoestima.
Dessa forma, cabe aos pais e professores criarem vínculos e relações de confiança com os
pequenos para que consigam resolver suas angústias, medos e curiosidades a respeito da
sexualidade.
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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, esse 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.
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).
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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).
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).
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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.
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).
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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).
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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:
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 às 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).
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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),
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 e 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 Bonfim (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).
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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 (KAERCHER
2003 apud SANTOS, 2012).

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 (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”.
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Isso leva à 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.” 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, 2007, p. 140 apud SILVA; SILVA,
2018, p. 247).

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 apud SILVA, 2014, p. 25).
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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”.
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.
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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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O ENSINO SOBRE A ÁFRICA PARA A CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE RACIAL DA CRIANÇA NEGRA
RESUMO: A intenção do presente artigo é contribuir com a discussão em torno da construção da
identidade racial da criança negra na escola a partir de sólidos conhecimentos sobre a África,
continente que é tão pouco explorado e estigmatizado no conteúdo programático das escolas
brasileiras. Parte-se do pressuposto que a criança negra brasileira tem sua identidade construída
em um país ainda racista com uma pedagogia eurocêntrica no que tange à questão racial. Traz-se
ainda, de forma sucinta a lei 10.639/2003 e como a completa inserção da mesma é de urgência
nas escolas para trazer novas perspectivas pedagógicas de forma a modificar a visão do ensino
atual.

Palavras-chave: África; Identidade Racial; Criança Negra; Diversidade; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

história do Brasil perpassa pela colonização baseada no regime escravocrata,
que esteve presente por mais de trezentos anos. Esse cenário deixou o racismo
como uma herança para a sociedade.

O racismo colocou o negro à margem da sociedade e trouxe uma invisibilidade, além
de um sentimento de inferioridade e negação de sua própria cor. Isso tem influência direta na
formação da identidade, o que afeta o sujeito desde a sua primeira infância.
O racismo gera efeitos negativos e precisa ser combatido desde a primeira infância,
no primeiro contato da criança com a sociedade, o que se dá na educação infantil, uma vez
que os instrumentos e comportamentos pedagógicos por parte dos docentes, muitas vezes
carregam os mesmos conteúdos viciados, depreciativos e preconceituosos que se encontram
na sociedade em geral.
Isso se deve à educação eurocêntrica e à falta de contexto/ formação, o que faz com
que muitos educadores não saibam promover em suas práticas pedagógicas a construção
positiva da identidade das crianças negras, e ainda negam a existência de diferenças pautadas no pertencimento racial entre as crianças, em decorrência de práticas preconceituosas
ou práticas falaciosas que passam a ideia de diversidade.
Nesse contexto, a questão levantada é: como ressignificar uma pedagogia que contribua
na construção da identidade da criança negra? A resposta é voltar às origens e ressignificar
o conhecimento que a escola traz sobre a África, sua origem e ancestralidade.
Cheick Anta Diop escreve que:
A história da humanidade permanecerá na escuridão até que seja vislumbrada a existência de
dois grandes berços – o meridional, que inclui toda a África, e o setentrional, que corresponde
ao espaço eurasiático – onde o clima forjou atitudes e mentalidades específicas.4 (MOORE apud
DIOP, 2007, p.106)

A África é um continente multicultural, onde as raízes das civilizações são intensas e a
cultura anda lado a lado com as práticas diárias. Celebra-se continuamente sua cultura nos
seus valores, suas crenças, costumes, tradições, suas danças e canções, nas práticas rituais,
nos cultos aos ancestrais.
Esse artigo tem por objetivo fazer uma abordagem sobre identidade cultural e como a
África pode e deve ser usada na construção da identidade da criança negra em seus primeiros contatos com a escola.
Ele se justifica pelo fato do assunto ainda ser tão pouco tratado nas escolas trazendo
um desconhecimento por parte dos alunos negros de sua origem, além de contribuir para a
disseminação de preconceitos baseados em desinformação sobre a origem dos povos africanos e suas contribuições, partindo do pressuposto que, somente por meio do conhecimento
de sua História, a criança negra poderá desenvolver plenamente sua autoestima e crescer
sabendo sua origem.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
RACIAL
A identidade racial no Brasil perpassa
por um olhar de um só tom, alimentado, possivelmente pelo mito da democracia racial,
sendo evidente o quanto as estruturas sociais,
na mídia, religião, política e até mesmo na
escola, intensificam, por meio de uma padronização de pensamento, uma falsa identidade, seja do indivíduo ou do coletivo do povo
brasileiro.
Battistella (2009) diz que um indivíduo
aprende, constrói e representa sua identidade
desde o nascimento, pois ele nasce em uma
família, ou em uma comunidade social (já em
andamento), constituída de valores, crenças
e visões de mundo.
Já Silva (2000) diz que em uma primeira
aproximação, parece ser fácil definir identidade, pois a identidade é simplesmente aquilo
que se é: "sou brasileiro", "sou negro", "sou
heterossexual", "sou jovem", "sou homem".
A identidade assim concebida parece ser
uma positividade ("aquilo que sou"), uma
característica independente, um "fato" autônomo. Nessa perspectiva, a identidade
só tem como referência a si própria: ela é
autocontida e auto suficiente. Identidade
e diferença: aquilo que é e aquilo que não
é (SILVA, 2000, p.2).

Silva apresenta, neste caso ─ em oposição à identidade ─, a diferença, sendo aquilo
que o outro é: "ela é italiana", "ela é branca",
"ela é homossexual", "ela é velha", "ela é mulher". Ou seja, a identidade só existe porque
existe diferença, explica o autor Munanga
(1994), ao falar sobre identidade, destaca
que:

[...] a identidade é uma realidade sempre
presente em todas as sociedades humanas. Qualquer grupo humano, através do
seu sistema axiológico, sempre selecionou alguns aspectos pertinentes de sua
cultura para definir-se em contraposição
ao alheio. A definição de si (autodefinição) e a definição dos outros (identidade atribuída) têm funções conhecidas: a
defesa da unidade do grupo, a proteção
do território contra inimigos externos, as
manipulações ideológicas por interesses
econômicos, políticos, psicológicos, etc.
(MUNANGA 1994, p. 177-178).

O autor Bento (2012) diz que a identidade é construída por meio do corpo e na
convivência com o outro, dando ênfase de
como nosso eu é constituído de outros eus.
Assim, esses outros, nos primeiros anos de
vida, com frequência são a mãe, o pai, a professora ou outros adultos que cuidam diretamente da criança.
“Por meio do olhar, do toque, da voz,
dos gestos desse outro, a criança vai tomando consciência de seu corpo, do valor atribuído [...], e construindo sua autoimagem, seu
autoconceito”, (2012, p.112), ainda ressalta
a autora. Ou seja, a percepção do outro, no
que diz respeito à identidade racial, é extremamente significativa no que se trata do educar
e do cuidado com a criança.
Se analisarmos o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, encontraremos que:
educar é propiciar situações de cuidado,
brincadeiras e aprendizagens orientadas
de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de
ser e estar com os outros em uma atitude
básica de aceitação, respeito e confiança,
e o acesso, pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social
e cultural. (Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil, Volume I, p. 23).
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No documento Educação Infantil e Práticas Promotoras de Igualdade Racial (2012,
p.29), é citado que, segundo pesquisas, a
discriminação e a formação do pensamento
racial começam muito cedo, ao contrário do
que pensa o senso comum.
Este documento diz ainda que as crianças percebem as diferenças físicas, como por
exemplo, a cor da pele e o tipo de cabelo.
Sendo assim:
Ao reivindicarmos que é necessário abordar na educação infantil aspectos que tratem das relações raciais, é porque as marcas raciais, cor, cabelo, aspectos culturais
são elementos presentes no cotidiano das
crianças nesta faixa etária suscitando-lhes
curiosidades e conflitos que não podem
ser desconsiderados. Muitas vezes, a educadora percebe prontamente esses conflitos e curiosidades, e age sobre eles [...].
Outras vezes cala-se por medo de tocar
num assunto que a sociedade brasileira
quis esconder sentindo-se despreparada
para abordá-lo. (DIAS; SILVA JR. apud
Educação Infantil e práticas promotoras
de Igualdade Racial, 2012, p.29).

Foi entremeado nesta identidade, reforçada no silêncio pela educação desde a
infância, que entre o Brasil contemporâneo e
a velha África, se configurou um país extremamente racista. Pois, mesmo no pós-abolição,
a população negra escravizada continuou à
margem do Estado, não tendo nenhum amparo social, pelo mesmo.
A que lugar esse negro pertencia? Que
identidade ele tinha? são perguntas feitas por
Prandi (2000). É preciso considerar que:
[...] é natural do ser humano a busca pela
identificação de um grupo social, o indivíduo recorre a lembranças de lugares e
objetos, presentes nas memórias e assim
organiza seus referenciais identitários,
pois a identidade é percebida, captada e
construída e está em permanente transformação (PRANDI, 2000, p.50).

O autor ainda escreve que pareceu que
a população negra, após a abolição, em uma
tentativa de fazer parte da sociedade brasileira, deixou de lado suas origens para “parecer” brasileiro, deixando para trás o passado,
como se ele fosse uma memória ruim, uma
lembrança desnecessária. “O Brasil já era então um país com negros, não se sabe bem de
onde vindos” (PRANDI, 2000, p.58).
O autor lembra que nem tudo é simplesmente África. Essas pessoas ficaram perdidas entre as diferenças e especificidades
que existem do continente de onde vieram.
Ele ainda diz que:
[...] os próprios afro-descendentes, por
não conhecerem sua própria origem, nem
sabendo se seus antepassados eram
bantos e sudaneses, também não podiam
identificar as origens dos aspectos culturais, como se a cultura brasileira como
um todo, ao se apropriar deles, tivesse
apagado as fontes (PRANDI, 2000, p.58).

As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana (2004), salientam
a importância de se tomar conhecimento de
quão complexo é o processo de construção
da identidade negra no nosso país e quais os
efeitos do racismo neste contexto:
Processo esse, marcado por uma sociedade que, para discriminar os negros,
utiliza-se tanto da desvalorização da cultura de matriz africana como de aspectos
físicos herdados pelos descendentes de
africanos (DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO DAS
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira
e Africana, 2004, p.15).
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Ainda segundo este documento, é comum pessoas com traços africanos, se digam
brancos, pois, o “termo negro começou a ser
usado pelos senhores para designar pejorativamente os escravizados e este sentido negativo da palavra se estende até hoje”. (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-brasileira e Africana,
2004, p.15).
Bento (2003) explica que o processo
de identidade racial acontece em espiral: em
um momento alcança-se novos patamares de
consciência racial e logo volta-se aos níveis
de consciência anteriores.
Ele enfatiza que a maioria dos autores
fala de um processo pelo qual o negro passa,
com diferentes fases, que pode ir da negação
de si próprio num primeiro momento, até, ao
final de um longo processo de empoderamento, a afirmação e assunção de sua condição
racial, fazendo-se envolver na luta coletiva
pela igualdade racial. E é esse processo de
empoderamento que deve ser levado ao aluno desde o início de sua vida escolar.
Como todo processo de adaptação em
relação às leis educacionais e materiais didáticos para implementação das mesmas,
durante os 18 anos de existência da lei
10.639/2003 vários materiais pedagógicos,
tanto orientação aos educadores como livros
e jogos literários para serem usados em sala
podem ser sugeridos aos professores.
Há muitos livros infantis que valorizam a
identidade e cultura da criança negra, a exemplo temos alguns: As Tranças de Bintou, de
Sylviane A.Diouf; Que Cor É A Minha Cor?de
Martha Rodrigues Col. Grito; A Bonequinha
Preta, de Alaíde Lisboa de Oliveira, Chico
Juba, de Gustavo Gaivota, Minha Princesa
Africana, de Márcio Vassalo, entre outros.

A construção da identidade negra encontra na infância uma fase de grande aproveitamento, pois, essa etapa da vida é um
momento em que as crianças estão mais
suscetíveis à aprendizagem, visto que começam a se reconhecer enquanto ser humano
e enxergar o outro como ponto de referência
(SOARES, 2008).
Percebemos então que a identidade se
forma no decorrer dos anos, em meio à escola e família, adquirindo inúmeras facetas
de acordo com as situações que são proporcionadas a essa criança. Dessa maneira, as
referências que ela procura, precisam apontar
para um ideal, de bondade, felicidade e que
facilitem a identificação da criança. A identidade então, possui uma forma coletiva, pois,
a criança busca referências nos adultos que
as cercam.
Identidade é algo construído no coletivo e são repletas de significado e história.
Portanto, a história que se conta do negro e
que está impregnada na sociedade de classes no Brasil mostra uma representação sem
equidade que desmerece e rebaixa a raça.
Isso porque, a apresentação do negro foi sedimentada em um passado que refletia a depreciação da cultura negra em detrimento da
portuguesa.
A figura do negro ainda se encontra
omitida por causa da história que se construiu no passado e as consequências dela
no presente. Isso fica claro ao perceber-se a
exclusão do negro na sociedade ao assistir
novelas, filmes e séries que vincula ao “branco” papeis importantes, principais. E ao negro
papeis que fazem referência à pobreza, deslealdade em sua grande maioria.
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Sendo assim, a conjuntura em que o negro vive deixa em alerta para uma problematização que gira em torno da criança, escola
e a construção da identidade negra. Como
a criança se identificará com o negro se só
conhece um lado avesso de sua história?
Como assumirá uma cor que não está
nos ideais de beleza disseminados nas mídias sociais infantis? E o cabelo? São questões que precisam ser ressignificadas para
alcançar uma efetiva identificação. A vista
disso, Fica destacada a importância não só
da positivação do “eu” para a autoestima e
o desenvolvimento, como também da explicitação do “nós”, valendo-se dos referenciais
ancestrais positivos nos diversos âmbitos
onde essa participação tem sido ocultada”
(KRAMER, 2013, p. 143).
Segundo Gonçalves (1985) o cotidiano escolar traz bastantes revelações sobre
a permanência da desigualdade entre as raças. Então, ele aborda duas vias da omissão
que fortalece o racismo: “[...] a negação de
valores ligados à história e a cultura de base
africana e na postura de não intervenção nas
agressões e/ou nos isolamentos em relação
à criança'' (p.146).
Acredita-se que nas duas ocasiões há
uma falta de conhecimento. Na primeira, porque o professor nunca tenha problematizado
a história “tão conhecida” do negro ou talvez,
até saiba, mas, para iniciar uma problematização junto com as crianças fosse preciso estudo, criatividade e desapego de metodologias
e discursos do passado. O que causaria a
saída da zona de conforto. A postura passiva
dos professores em sala, perante episódios
de intolerância racial, demonstra ignorância a
respeito do reconhecimento do racismo como
crime, altamente prejudicial à vítima, seja na
construção da sua identidade, liberdade de
ser e autoestima, como no perigo de naturalizar essas práticas.

O ENSINO SOBRE A ÁFRICA PARA A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE RACIAL
DA CRIANÇA NEGRA
Nas décadas de 80 e 90, os estudantes
do Ensino Fundamental aprenderam que a
África era um país e que países como Egito e
Marrocos pertenciam ao continente europeu.
O contato inicial com a África se dava pela
abordagem da escravidão dos negros que
sempre foram chamados de escravos, tendo
assim a visão de que a África surgiu nesse
momento e que essas pessoas só evoluíram
a partir do contato com os europeus e demais
colonizadores, criando assim um conceito de
povo sem cultura, sem história e sem conhecimento.
O continente africano é um dos mais
antigos da história da humanidade. No entanto, há uma ingratidão acentuada por parte
da história ao tratar deste continente, desses
povos e da infinita riqueza cultural contida e
advinda deste lugar. Segundo Silva (2011):
Na variante mais divulgada do mito, diz-se que o Olodumaré ou Olorum, o deus
supremo, lançou, do céu até as águas ou
pântanos que lhe ficavam abaixo, uma
corrente, pela qual fez descer Odudua,
com um pouco de terra num saco ou
numa concha de caracol, uma galinha e
um dendezeiro. Odudua derramou sobre
a água a terra, e nesta colocou a palmeira e a ave. A galinha começou imediatamente a ciscar o solo e a espalhá-lo,
aumentando cada vez mais a extensão
da terra. Daí o nome que tomou o lugar
onde isto se deu: Ifé, o que é vasto, o que
se alarga. [...] Ilê Ifé era habitada possivelmente desde o século VI, a data mais
antiga fornecida até agora pelo método
de radiocarbono a materiais recolhidos de
escavações na cidade (SILVA, 2011, p.
479, 480-481).

Nesse sentido, estudar a África e trazer
sua verdadeira história, tem papel fundamental na correta construção dessa identidade.
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Contudo, há provas científicas do quanto Ifé é um local antigo. Atividades como agricultura de subsistência, pequenas aldeias e
provável fundição de ferro. Lá viveram pequenas comunidades que desenvolviam atividades de sobrevivência,
[...] Por volta do século I, os grupos de
aldeias neste território começaram a se
reunir em microestados, dando início à
lenta evolução política. Povos de língua
de trono nigero – congolês original tentaram se instalar, por sua vez, na parte
oeste da África equatorial [...] Seguindo
os cursos d’água, os pioneiros avançaram
rapidamente e, por volta do ano 1000, já
tinham penetrado em toda a região. Muitos deles somaram a atividade agrícola à
posse de alguns bois (PRIORE; VENÂNCIO, 2004, p. 5).

Uma parte dos povos africanos, desde
a antiguidade, já exerciam atividades de agricultura, pecuária, adubagem e irrigação. Já
desenvolviam as negociações com outros povos. Essa diversidade de atividades ocorreu
muito antes do desenvolvimento de inúmeros
países europeus, sendo inclusive, contemporânea a era cristã. A África, berço da humanidade, foi o local de surgimento de várias
atividades importantes, como a fundição do
ferro e a agricultura,
[...] Os botânicos afirmam que muitos dos
grãos alimentícios africanos evoluíram a
partir de plantas locais, o que contradiz
a ideia antiga de historiadores de uma
difusão da agricultura a partir de um único
lugar, o crescente fértil do Oriente Médio.
Ou seja, a agricultura nasceu na África
[...] O cultivo de vegetais surgiu quando
as populações descobriram que tubérculos, como o inhame, poderiam se renovar
caso fossem cultivados. A palmeira de
dendê, de onde se extrai o óleo, era cultivada tanto nas zonas de florestas como
nas savanas [...] A história da produção
do peixe seco ocupa grande espaço na
história de muitas das sociedades africanas, processo iniciado há mais de 10 mil
anos [...] Há cerca de 6 mil anos, a região
da África Central passou por um processo

de domesticação de animais que incluíam
cabras, ovelhas, porcos, galinhas e, nas
zonas mais propícias com pasto adequado, o gado selvagem se transforma em rebanhos domesticados. Por meio dos traçados das pinturas rupestres e dos ossos
pré- históricos, é possível reconstruir essa
trajetória (PANTOJA, 2011, p. 21-22).

Infelizmente o continente africano ficou
invisível aos olhos dos educadores nas décadas anteriores. É inadmissível que os estudantes não tivessem acesso ao real conhecimento sobre a história de um continente que
difundiu conhecimentos importantes à sobrevivência das sociedades atuais. Deixou-se de
atribuir a quem era de direito os méritos pela
criação de atividades como a agropecuária,
por exemplo.
Quanto à escravidão, evento mais lembrado e ligado ao continente africano, vale
ressaltar que já existia, muito antes do tráfico
de escravos pelos colonizadores europeus.
Conforme afirma Visentini; Ribeiro; Pereira
(2013):
Antes da chegada dos europeus, a maior
parte dos povos africanos estava organizada em reinos independentes, mas não
isolados do mundo exterior. Até o advento
dos traficantes de escravos europeus, os
árabes já praticavam o comércio negreiro, transportando escravos para a Arábia
e para os mercados do Mediterrâneo
(VISENTINI; RIBEIRO; PEREIRA, 2013,
p.40).

Vários eram os reinos que compunham
o continente africano e muitos deles eram
inimigos. Vendo uma possibilidade de enriquecer e enfraquecer ou até mesmo aniquilar
tribos rivais, muitos africanos foram algozes
de seus compatriotas. Devido a prática do
tráfico de escravos pelos próprios africanos,
Angola e Benguela prosperaram economicamente entre os anos de 1670 e 1750.
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A viagem para a América portuguesa
era muito sofrida e muitos dos negros escravizados sequer chegavam com vida ao Brasil.
Eles também eram batizados com nomes cristãos, pois eram considerados infiéis. Durante
a viagem muitos contraiam doenças devido às
condições precárias de suas acomodações.
Os negros que se rebelavam eram surrados.
E muitos se suicidavam como forma de se
libertarem da escravidão.
A importação de escravos africanos para
a Bahia começou em seguida ao estabelecimento dos primeiros engenhos de
açúcar. Não é possível estabelecer uma
data precisa, mas é aceitável uma estimativa que se localize não muito antes
de 1549 nem muito depois de 1550.
[...] O escravo era sempre escravo. Em
quase nada diferenciava que trabalhasse
nas plantações de cana-de-açúcar, fumo,
algodão, com enxada e a foice, ou que
trabalhasse no engenho ou no interior da
casa do senhor, como doméstico, recadeiro, canoeiro, carregador, cozinheira,
copeira, engomadeira. Era sempre escravo (TAVARES, 2008, p. 54 e 55).

Diante do terror e da violência que sofriam, os negros africanos não ficavam passivos a sua nova vida. Houve lutas e resistência
dos africanos ao sistema escravista da época.
Muitas revoltas ocorreram por todo o país.
Inúmeros negros fugiam para quilombos, o
que devolvia aos mesmos a esperançada liberdade,
Ninguém sabe ao certo quando começou
a história do Rei Zumbi. [...] Velhos livros
contam que, um dia, trinta ou quarenta
escravos guinés fugidos de uma fazenda
nordestina fundaram um núcleo independente em um outeiro inóspito da serra
Barriga, nas Alagoas, então Capitania de
Pernambuco. [...] Talvez isso tenha acontecido por volta de 1605. [...] No Brasil
daqueles tempos, mesmo na Bahia e em
Minas Gerais, havia muitos quilombos,
mas o QUILOMBO DOS PALMARES (o núcleo fundado pelos guinés e transformado, depois, em grande nação governada
pela vontade suprema de um Rei negro)

foi o maior de todos. [...] Composto de
uma série de aldeias localizadas com estratégia e ligadas entre si por uma rede
de caminhos ocultos na floresta, “Palmares” atravessou quase todo o século XVII
e chegou a abrigar, de uma só vez, alguns
milhares de negros encandeados pelos
ásperos rumos de liberdade (SANTOS,
2010, p.7).

Zumbi dos Palmares foi o líder do Quilombo dos Palmares e é, até hoje, o símbolo
da resistência negra no Brasil. A região do
Quilombo dos Palmares abrigava cerca de
20 mil escravos. De difícil acesso, o quilombo
era protegido por florestas tropicais. Lá os
habitantes sobreviviam das plantações, caça
e pesca. No entanto, por incomodar os brancos, o Quilombo dos Palmares passou a ser
alvo do governador Souto Maior, o qual pediu auxílio ao bandeirante paulista Domingos
Jorge Velho, famoso pela crueldade de seus
atos. Zumbi foi traído por um de seus homens
e o Quilombo foi invadido e tomado.
Contudo, essa não é a história africana
que deve permear o ensino das escolas. Não
só essa, pelo menos. A cultura africana vai
muito além e se desvincular da escravidão,
sem jamais esquecê-la, é importante para
a construção da identidade da criança negra que deve ter orgulho da história de seus
ancestrais. E isso se dá com um retorno ao
passado.
Este retorno às origens perpassa por
caminhos cada vez mais carregados de significados míticos, simbólicos, marcados pela
tradição oral e pelos ancestrais. Nos espaços de religiosidades africanas valorizam-se
as tradições das religiões dos ancestrais africanos que conservaram na oralidade um arquivo valioso da memória daqueles que aqui
chegaram e lutaram pela liberdade.
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A base da forma do pensamento africano e do agir das suas sociedades, encontra-se nos seus valores culturais que integram
e definem essas sociedades, é através das
histórias contadas de geração a geração que
se conserva a sabedoria e o conhecimento.
Oliveira (2007) nos aponta que:
a produção do conhecimento, a obediência à norma da ancestralidade (“respeita
os idosos”), a vivência do princípio político por excelência: garantir o bem de todos e de cada um (“trabalhar para o progresso da família e da comunidade”) e a
integração como o meio ambiente são pilares fundamentais da educação africana
e afrodescendente. Todo o esforço social
africano está voltado para o bem-estar da
comunidade (OLIVEIRA, 2007, p. 275).

Temos no continente africano um grande valor cultural e forte aspecto para a conservação da tradição, dos mitos e das lendas,
que é a oralidade. Por meio dela os saberes
são compartilhados, transmitidos e legitimados, e a palavra se faz elemento produtor da
história, formador da essência da comunidade, do indivíduo e de tudo o que existe. É
como se a palavra fosse sagrada, fazendo
com que a escuta também a seja. A tradição
oral é preservada e os princípios e valores
continuam sustentando e preservando as
identidades da comunidade.
Oliveira (2007) escreve que:
A maioria das culturas africanas encerra
sua sabedoria na forma narrativa dos mitos. Talvez porque os mitos não segregam
as esferas do viver. Não separar religião
de política, ética de trabalho, conhecimento de ação. Talvez, também, porque o mito
mantenha seu poder de segredo e encantamento, pois ao mesmo tempo em que
revela, esconde e, ao mesmo tempo em
que oculta, manifesta. E num caso ou no
outro ele encanta, seja pela beleza explícita seja pela beleza encoberta. Em todo
o caso a ética vem travestida de estética,
seja na palavra, no vestuário, na música,
na dança ou na arte. A vida é uma obra
de arte e seus segredos são transmitidos

através dos mitos que tem a função pedagógica da transmissão do conhecimento
ao mesmo tempo em que sua forma de
narrativa acaba por criar a própria realidade que se quer conhecer (OLIVEIRA,
2007, p. 237).

É a ancestralidade que determina a essência da comunidade e do indivíduo e ela
se caracteriza como princípio histórico que
incorpora as regras da vida imaterial e material, uma vez que a concepção do universo se
constitui do mundo visível e do mundo invisível e regem todas as estruturas dinâmicas da
sociedade o que também representa a preservação de costumes e da tradição.
A ancestralidade é uma raiz sentimental
e ela se recria e se atualiza na universalidade,
se manifestando nos costumes e tradições,
com grande aporte na memória grupal e individual, nas manifestações materiais e imateriais, especialmente no seu fortalecimento
pela identidade e preservação da cultura.
Outro ponto que pouco se fala quando
se trata de África são os africanos como gestores de estruturas filosóficas, produtores de
pensamento, realizadores de mitologias que
permitem a organização do pensamento filosófico. A África é composta de sociedades
e cada uma tem sua individualidade cultural.
Trata-se de um mundo variado e diverso. O continente africano se constitui por mais
de 2000 grupos étnicos, com distintas particularidades linguísticas, expressões culturais
e modos de organização social. Não é o sol
ou a pele escura que fundamenta essa impressão de comunidade africana, essa unidade forte é cultural. Souza (2007) afirma em
sua obra que:
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Como todos sabemos, e confirmamos ao
olhar para as pessoas que formam o povo
brasileiro, os negros africanos deram uma
contribuição muito importante para o Brasil ser o que é hoje. Depois de uma dura
travessia pelo oceano atlântico, foram
obrigados a mudar sua maneira de viver,
adaptando seus costumes e suas tradições ao novo ambiente. Misturando-se ao
povo que aqui encontraram, esses negros
deram origem à mestiçagem que amorenou a nossa pele, alongou nossa silhueta,
encrespou nossos cabelos e nos conferiu
a originalidade de gestos macios e andar
requebrados. Ao incorporarem elementos
africanos ao seu dia a dia nas lavouras,
nos engenhos de açúcar, nas minas e nas
cidades, construíram uma nova identidade e nos legaram o que hoje chamamos
de cultura afro-brasileira (SOUZA, 2007,
p. 7).

O primeiro passo para a reconstrução
de um passado negado é abordar esse conteúdo em sala de aula. Passado esse que precisa ser compreendido, levando-se em consideração reflexões sobre identidade racial,
discriminação, valorização da diversidade
étnica; levando os alunos ao debate, estimulando comportamentos de valores e respeito
ao outro, ao excluído, ao mesmo tempo em
que se levanta uma bandeira contra o racismo e contra as discriminações que atingem,
especialmente, a população negra afrodescendente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa aqui apresentada é qualitativa. Escreve o autor Trivinõs (1987) que trabalhos deste tipo não permitem visões isoladas
ou parceladas e se desenvolvem por meio
de uma interação dinâmica juntamente com
o processo histórico social vivenciado pelos
sujeitos. Teixeira (2005) escreve que:
Na pesquisa qualitativa o pesquisador
procura reduzir a distância entre a teoria
e os dados, entre o contexto e a ação,
usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação.
As experiências pessoas do pesquisador
são elementos importantes na análise e
compreensão dos fenômenos estudados
(TEIXEIRA, 2005, p.137).

Para tanto, foi realizada uma pesquisa
bibliográfica por meio de periódicos, artigos
científicos, livros e sites sobre a necessidade de se apresentar às crianças a verdadeira
história africana e não a eurocêntrica, de maneira que elas entendam sua ancestralidade e
tenham orgulho de seus antepassados. Nesta
pesquisa, decidiu-se não propor um recorte
material/temporal, uma vez que foi observado
haver referências acerca do tema descrito em
vários períodos.
Esta pesquisa tem como aportes os
trabalhos de Prandi (2000), Tavares (2008),
e Oliveira (2007), pois os referidos autores
possuem trabalhos de excelência acerca da
importância de apresentar à criança negra
sua ancestralidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se ser possível haver uma ressignificação pedagógica referente à construção
da identidade da criança negra na educação infantil, porém, é imprescindível que a escola se
atente à busca de novas metodologias e formas de educar.
Falar de identidade negra na educação infantil ainda é uma questão conturbada, pois
a maioria dos docentes acredita que nessa fase a criança ainda não se percebe enquanto
negra ou acreditam que suas práticas não carregam reproduções racistas, o que gera uma
situação complicada, já que é difícil dialogar com a formação de um profissional que não vê
problemas em sua metodologia.
Contudo, a partir do momento que a criança é exposta à sociedade, ela já tem contato
com o racismo estrutural e o racismo direto.Para que um sujeito tenha orgulho de si, é necessário que ele conheça sua história, sua origem. Pensando nisso, é urgente que a escola
apresente às crianças a real história da África, que é um continente muito rico culturalmente
e que tem toda sua pluralidade deixada de lado para se reforçar uma história de escravos e
país subdesenvolvido.
Conclui-se afirmando que é impossível conhecer e entender nossa realidade sem conhecer a história da África. Somos diretamente formados por africanos que vieram escravizados
para o Brasil e com sua luta e capacidade de ressignificação transformaram a realidade a
que foram submetidos deixando muito do seu legado impregnado na nossa pele, no nosso
andar, na nossa fala, enfim, no que nos faz ser quem somos.
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A SÍNDROME DE DOWN E OS PROCESSOS DE
ESCOLARIZAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR
RESUMO: Este artigo traz uma revisão de bibliografia cujo tema está voltado aos processos de
inclusão escolar e escolarização das crianças com Síndrome de Down. Temos como objetivos para
este estudo abordar os principais aspectos sobre a Síndrome de Down e apontar a importância
da família e da estimulação no processo de escolarização destas crianças. Esta pesquisa está
dividida em três capítulos assim definidos: A origem da síndrome de Down e os seus principais
aspectos, O processo de Escolarização e a Síndrome de Down e o Envolvimento da família e as
estimulações necessárias para a criança com Síndrome de Down. Acreditamos que a inclusão
dos alunos com síndrome de Down é um fator muito importante para sociedade e para todos
que estão à sua volta, pois além da diversidade cultural e valores que cada um traz consigo, é
fundamental para a integração e o pleno desenvolvimento da comunidade que está vivenciando.
A sociedade, a família e o ambiente escolar são instrumentos significativos para o crescimento
e para o envolvimento do aluno com síndrome de Down nas suas experiências de vida, tais
participações agregarão na diversidade e na qualidade de ensino na escola regular. Com a
inclusão os preconceitos e rótulos irão ficar de lado, e assim as oportunidades de aprendizagem
se desenvolverão para todos.

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Escolarização. Síndrome de Down.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz uma revisão bibliográfica cujo tema está voltado aos processos de
inclusão escolar e escolarização das crianças com Síndrome de Down. Temos
como objetivos para este estudo abordar os principais aspectos sobre a Síndrome
de Down e apontar a importância da família e da estimulação no processo de escolarização
destas crianças. Esta pesquisa está dividida em três capítulos assim definidos: A origem da
síndrome de Down e os seus principais aspectos, O processo de Escolarização e a Síndrome de Down e o Envolvimento da família e as estimulações necessárias para a criança com
Síndrome de Down.
Para a APAE (Associação de Pais de Alunos Excepcionais ou Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, 2010) a deficiência intelectual é caracterizada por um funcionamento
diferenciado na parte cognitiva do seu cérebro, essa disfunção traz limitações em suas funções
e adaptações no decorrer da vida. A deficiência intelectual ocorre por motivos de alterações
genéticas, desenvolvendo um atraso na sua aprendizagem e na sua evolução com indivíduo.
Um dos pontos mais questionados e intrigantes, é como incluir a criança portadora de
síndrome de Down na sala regular de ensino, colocando como ênfase as dificuldades que
a criança e o professor podem enfrentar na aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo
buscar evidências na literatura acerca da inclusão de crianças com síndrome de Down na
rede regular de ensino e a formações dos professores em relação à inclusão. Os resultados
deste estudo irão analisar e oferecer as melhores possibilidades para o processo de inclusão
das crianças com síndrome de Down na sala de aula auxiliando assim nas dificuldades que
os professores e os alunos enfrentam no seu cotidiano.
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. 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.
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A ORIGEM DA SÍNDROME DE DOWN E
OS SEUS PRINCIPAIS ASPECTOS.
Saad (2003) aponta que a síndrome de
Down foi reconhecida e estudada a partir do ano
de 1866, por John Langdon Down na Inglaterra. Apesar de já ter existido o diagnóstico das
pessoas com Down, John Langdon fez novas
reformulações, onde as pessoas deixariam de
ser rotuladas por uma deficiência intelectual grosseira, para se dotar das características da sua
própria deficiência. A síndrome de Down é caracterizada por algumas deficiências relevante no
seu desenvolvimento mental, funcional e físico.
Por estas deficiências suas características são
bem acentuadas e possui uma relação enorme
com a síndrome.
As características mais comuns fisicamente são: pescoço curto, nariz e orelhas pequenas,
peso e tamanho inferior ao normal, por ter um
desenvolvimento físico mais lento os músculos
são flácidos, língua maior que o normal e sempre posicionada para fora da boca, mãos e pés
pequenos, porém a um espaço grande entre o
primeiro e segundo dedo dos pés, prega transversa na mão.
Alves (2011) define que a criança com síndrome de Down tem como característica genética um pequeno cromossomo extra no par 21,
essa síndrome também é conhecida como Mongolismo ou Trissomia 21. Muitos especialistas e
médicos não sabem ao certo o motivo dessa
disfunção genética, porém tem como causa um
desenvolvimento intelectual limitado, e em algumas crianças apresentam retardos leve ou moderados, a consequência é o fator das anormalidades cerebrais. A autora afirma que por se tratar
de uma deficiência, a síndrome de Down não
é progressiva e nem contagiosa, o único fator
agravante é a disfunção cerebral que causa tais
limitações, nesse caso o sistema nervoso central
ainda pode possuir tendências que estabelecerá
futuramente o amadurecimento do mesmo e trazer melhoras espontâneas para a pessoa.
Saad (2003, p. 36-39) a síndrome de Down
acontece a partir de um acidente genético, onde
ocorre a divisão celular do zigoto. As células de
uma pessoa correspondem a 46 cromossomos
ou 23 pares de cromossomos, sendo o par 22
o fator que determina o sexo do indivíduo, cada
cromossomo é classificado por grupos de A a G,
e enumerados de 1 a 22, determinando sempre
os indivíduos e sua sexualidade a partir das letras
XX e XY. Na síndrome de Down as divisões das
células ocorrem diferentes, pois o par 21 está
ligado ao grupo G, possuindo assim um cromossomo a mais, resultando em 47 cromossomos e

sendo conhecido como trissomia G ou trissomia
21.
Para o autor na síndrome de Down ocorrem três modalidades cromossômicas nas quais
a : 1° é a trissomia 21, é quando as três composições do par 21 ficam bem relevantes, isso
é quando acontece essa trissomia simples decorrente do defeito nas células reprodutivas ou
no início de toda fecundação, onde o afetado
é o zigoto; 2° é a trissomia por translocação,
é quando o cromossomo 21 fica em cima de
outro cromossomo, desenvolvendo a função de
translocação.
Deste modo a síndrome de Down pode
ser desenvolvida por pais jovens e normais, por
mais que fator principal não seja a idade, por
motivos de translocação os pais podem gerar e
ter outros filhos com a mesma síndrome; 3° é o
mosaicismo, é quando algumas células têm 47
cromossomos e as outras possuem 46, essa incidência acontece geralmente após a concepção
da disjunção celular.
[...] existem algumas características específicas nas pessoas com síndrome de Down,
nas quais são: baixa estatura, o crânio largo,
o pavilhão das orelhas menor do que natural, a face é achatada e geralmente bem
arredondada, a boca é aberta, pois o tamanho da língua é maior e apresentando fendas na parte superior, as mãos são curtas
e largas tendo uma única prega palmar, os
pés apresentam uma diferença de espaço
entre o primeiro e o segundo dedo, alta flacidez muscular, e ainda tendo uma grande
tendência a luxação atlanto-axial e apneia
do sono. [...] A apneia do sono é uma condição especialmente comum na Síndrome de
Down. A hipotonia dos músculos da faringe
da língua, o tamanho reduzido das estruturas da cavidade oral e da faringe, combinados com as infecções repetidas das vias
aéreas, as quais levam à hipertrofia das
amídalas e adenoides, favorecem a apneia
do sono. (ALVES, 2011, p. 23)

Segundo a APAE, a síndrome de Down é
causada por uma alteração genética, que complementa os seus cromossomos trazendo uma
formação diferenciada, esse tipo de síndrome
traz complicações em sua oralidade, mas isso
não torna o seu desenvolvimento e sua interação
com a sociedade um problema, porém algumas
anomalias como hiperatividade, depressão e outros distúrbios podem ocorrer durante os tempos.2
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Para Saad (2003, p. 66) por motivo das
modificações genéticas na síndrome de Down,
existem alterações no equilíbrio da função reguladora da proteína em que os genes se mantem,
por este fator em decorrência, acontece o desequilíbrio no funcionamento das células, propagando nas funções de desenvolvimento de uma
pessoa com síndrome de Down. Em vários aspectos, o órgão mais afetado é o cérebro, onde
ocasiona a deficiência intelectual.
O desenvolvimento do indivíduo com
Down, está de acordo com sua formação cerebral, e a ação de diversos genes localizados em
todos os cromossomos. O cérebro é um órgão
mais importante na vida das pessoas, pois é ele
que produz as organizações funcionais, forma os
neurônios, e organiza as redes e funções cerebrais que estabelece modificações no ambiente
físico e social no decorrer da vida.
Alves (2011, p. 24) aponta que existem
muitos aspectos clínicos em uma grande massa das crianças com síndrome de Down, esses
aspectos geralmente trazem comprometimentos
em sua audição e na linguagem, outras características como a má formação de órgãos internos, hipertensão pulmonar, problemas cardíacos
e infecções respiratórias, fazem parte do quadro
clínico e que muitas vezes são agravantes ou
não, esses aspectos são semelhantes a todos os
deficientes não importando a que raça, classe e
ambiente que viva.
De acordo com Saad (2003) no cérebro
de uma pessoa com síndrome de Down, decorrem mudanças no qual implica no seu desenvolvimento e no seu funcionamento nervoso, onde
atinge todo o sistema dos neurônios e suas funções internas e externas. Na síndrome de Down,
o cérebro apresenta o peso e o volume menores
do que os indivíduos regulares. A deficiência intelectual é uma das características principais das
pessoas que possuem essa síndrome, a qual
o conceito de capacidade de aprendizagem é
extremamente baixo, porém o autor ressalta que
cada indivíduo percorre uma trajetória, e uma história de vida, que cabe ás pessoas ao seu redor
empenhar-se um bom papel para auxiliar no seu
desenvolvimento.
Segundo a APAE muitas pessoas confundem a deficiência intelectual com a doença
mental, porém a APAE descreve que a um diferencial muito grande e bem relativo entre ambas.
A criança com deficiência intelectual apresenta
um atraso, ou limitações no seu desenvolvimento de aprendizagem e uma flacidez que torna o
seu sensório motor mais lento. Porém a doença
mental traz consigo diversas complicações, ten-

do uma grande variedade de humor e comportamento, com isso afetando sua personalidade
e o seu desempenho perante a sociedade, tal
doença traz uma modificação na realidade do
ser humano, consistindo assim um acompanhamento profissional e obtendo medicações para
controlar sua variedade de sentimentos e imaginação.2
Alves (2011) aponta que antigamente a
mortalidade infantil de bebês com síndrome de
Down, era muito elevado, em fator dos problemas cardíacos que se agravavam a partir do seu
nascimento, porém hoje, as taxas de sobrevida
de crianças com problemas cardíacos congênitos aumentaram praticamente 70%, um número
bastante significativo, pois os cuidados antes e
depois do nascimento geraram uma expectativa
e um entusiasmo para o atendimento necessário
das crianças deficientes.

O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO E A
SÍNDROME DE DOWN
Saad (2003) aponta que a conduta cognitiva das pessoas com síndrome de Down apresenta um desenvolvimento mais lento, porém
esse desenvolvimento não se refere apenas a
lentidão de sua cognição, mas significa uma limitação completa na evolução do seu ser e um
atraso na sua inserção na sociedade por inteiro.
Essa deficiência possibilita um retardo intelectual,
assim refletindo na sua personalidade, capacidade de interagir, aprender e de desempenhar o
papel de viver. Além de obter uma conduta mais
lenta, o portador da síndrome de Down processa
as informações e seus conhecimentos de forma
diferente, pois o seu sistema nervoso também se
encontra de maneira alterada.
Alves (2011) relata que as crianças e os
jovens com síndrome de Down apesar de ter
uma deficiência intelectual, elas possuem capacidades próprias para interagir e evoluir com um
raciocínio avançado no ambiente que vive, por
motivos de obter problemas no seu sistema nervoso faz-se necessário ter o acompanhamento
de alguns profissionais, garantindo um melhor
desenvolvimento e avanços na sua escolarização. A autora destaca que quanto maior a estimulação, mais serão os domínios, habilidades e
talentos que a criança deficiente terá.
Cunha (2011) comenta que a prática de
esportes contribui consideravelmente para o desenvolvimento do aluno com Down, pois, pode
ser praticada como recurso para o aperfeiçoamento da condição motora, e para controle de
peso, pois é fator neurológico na síndrome a sensação de ansiedade, que faz em muitos casos, o
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indivíduo comer constantemente. “O aprendente
com Down pode adquirir as habilidades para o
progresso escolar, a execução de atividades diárias e a formação profissional.” (CUNHA, 2011,
p. 95).
Segundo Voivodic (2011) a educação formal é o segundo meio que a criança com deficiência se depara na sociedade, essa educação
ocorre dentro do ambiente escolar, pois além
de proporcionar todos os aspectos necessários
para o aluno, é na escola que o processo de
formação do indivíduo acontece. O objetivo principal da escolarização é manter um vínculo de
aprendizagem, possibilitando o ensino e a busca
pelo conhecimento e informação. Na prática educacional os alunos com síndrome de Down podem se desenvolver ou não, isso decorre do fator
e da prática transformadora que esse ambiente
escolar possa proporcionar para esse aluno.
A criança com síndrome de Down é igual a
qualquer outra, pois possui uma herança,
na qual com seu crescimento e vivencia
com outras pessoas adquiri conhecimento sobre o seu eu, sobre sua cultura e sobre o lugar que vive. Porém a criança com
a síndrome ao entrar na escola passa por
grandes mudanças de adaptação e de
desenvolvimento, tendo amadurecimento
em suas capacidades e habilidades, tendo a escola como um novo espaço de
convivência a criança com Down passa a
viver e vê o mundo com um novo olhar,
colocando suas próprias críticas positivas
e negativas. (PUESCHEL, 1999, p. 177).

De acordo com Saad (2003) quando pensamos em alguém que possua alguma deficiência intelectual, já rotulamos tais pessoas com
qualidades negativas, ou seja, uma vez que o
termo deficiência nega eficiência. O autor ainda
comenta que podemos abrir diversos caminhos
de possibilidades para as crianças portadoras
de síndrome Down, o que devemos é trabalhar
de acordo com o potencial de cada uma delas.
Antigamente trabalhos com deficientes intelectuais, eram muito raros, e não tinha nenhum tipo
de proposta e nem desenvolvimento, hoje já foi
constatado que as pessoas com deficiência intelectual em condições mais abertas e instigadas
pela educação estão demonstrando um desenvolvimento efetivo de habilidades, na medida em
que são estimuladas.
Segundo Cunha (2011) as crianças portadoras de síndrome Down sentem-se mais atraídos pelo estímulo visual, o que possibilita atividades e exercícios que reforcem esses aspectos,

aumentando as condições de conservação das
informações, com o desenvolvimento mais lento,
a aprendizagem tem que se interagir e reforçar
de acordo com suas habilidades e competências. A síndrome Down limita o desenvolvimento
intelectual, e por isso o discente pode adquirir habilidades para o progresso escolar, a execução
de atividades diárias e a formação profissional
consistem em um crescimento e amadurecimento do aluno.
Conforme Voivodic (2011) a escola não
é somente um lugar de aprendizagem, mas é
também um ambiente de se manter relações, no
qual insere a criança com deficiência na sociedade e estabelece relações entre a diversidade
e o convívio social. A autora afirma que entre a
década de 50 e 60, as instituições lutavam para
manter a educação das crianças com deficiências dentro de salas especiais, pois entendiam
que essas crianças precisavam de ambiente especial para se desenvolver e acreditavam que
os alunos deficientes não teriam proveito em salas regulares. Porém com o passar dos tempos
essas mesmas instituições começaram analisar
o comportamento das crianças com deficiência
nas salas regulares e verificaram que sua evolução era contínua e manter no mesmo ambiente
especial traria o retrocesso.
Para Pueschel (1999) os primeiros dias de
aula para as crianças com síndrome de Down é
um pouco difícil, por isso os pais e professores
devem auxiliar nas diversas tarefas que aluno tem
que seguir na escola, para que futuramente ele já
esteja adaptado e consiga a vivenciar as rotinas
estipuladas pela escola. Essa responsabilidade
se implica em todos os ambientes, pois estimulando as crianças com Down dará mais encorajamento de prosseguir e explorando o ambiente
em que encontra.
[...] as crianças com deficiência intelectual, em alguns aspectos cognitivos tem
tendência a distração, não tendo foco e
objetivo em tarefas específicas, não mantém um relacionamento cordial com os
estímulos já aplicados e com os que são
desenvolvidos no presente, desta forma a
sua evolução e capacidade de se comunicar acaba sendo um fator problema dentro
da sala de aula. Algumas dificuldades se
estabelecem a partir do processamento e
organização de informação, dificuldades
de interpretar e elaborar uma resposta,
dificuldades de lidar com operações numéricas e de manter operações cognitivas em uma sequência relativa. (SAAD,
2003, p.74-75)
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De acordo com Cunha (2011) as crianças que possuem dificuldades na oralidade, a
partir da prática de exercícios físicos coletivos
estimulam a falar, pois o aluno interage verbalmente em razão das regras que se estabelecem
as brincadeiras. Cunha afirma que as crianças
portadoras de síndrome Down podem alcançar
estágios cognitivos e motores mais elevados, porém os educadores devem instigar as crianças
a se desenvolver. “A escrita será consequência
natural da comunicação verbal, o que não impede de ser estimulada para aquisição de outras
habilidades significativas e preparatórias, como
a concentração, a memória linguística, o controle
motor fino e a pega no lápis”. (CUNHA, 2011, p.
98).
Voivodic (2011) comenta que o desenvolvimento cognitivo das crianças com síndrome
de Down se torno mais eficaz, quando se viu
necessário da sua inclusão nas escolas de rede
regular. Esse dilema se notou com tanta plenitude que o desenvolvimento cognitivo e social se
tornou ainda mais significante para as famílias
dos alunos com deficiência intelectual. Quando a
criança de síndrome de Down frequenta regularmente a escola não se estabelece apenas o desenvolvimento cognitivo, mas apresenta que, não
houve nenhum dano na sua mudança ocorrida,
mas procede de uma inclusão bem elaborada.
Para Saad (2003) é importante que a
aprendizagem da leitura e da escrita, sejam operações mentais abstratas, onde as crianças com
síndrome Down apresenta mais dificuldades, outros aspectos podem se somar para um melhor
desenvolvimento, que seria o comprometimentos
com a fala, dificuldades de simbolização, problemas afetivos, é fundamental seduzi-las para
o mundo da escrita, essa sedução dar-se-á pelas condições significativas de interação com a
leitura e a escrita que, tornando-se prazerosas,
poderão ser geradoras de habilidades equilibradoras da deficiência.
A síndrome de Down é estabelecida como
uma deficiência intelectual, pois impede
a crianças de ter uma evolução natural,
possibilitando a limites no seu desenvolvimento motor e cognitivo. Alves afirma que
todas as crianças devem ter uma educação que proporcione e atenda a todas as
suas necessidades especiais, garantindo
sua inserção e possibilitando a uma educação comum assim como as demais
crianças. (ALVES, 2011, p. 40).

Pueschel (1999) afirma que a inserção
das crianças com síndrome de Down na escola

e com a convivência com outras crianças, traz
oportunidades significativas para suas experiências e para o seu entendimento de mundo.
A partir das observações que a própria criança
com Down faz, ela começa a participar e interagir com todas as tarefas, e ainda aprendendo a
ouvir mais e a compreender o significado das
coisas, e assim a se comunicar estimulando o
desenvolvimento da sua linguagem.
De acordo com Saad (2003) mesmo com
a aprovação e determinação da LDB, tendo
como início da escolarização para faixa etária
de 0 a 5 anos e suas realizações em estabelecimento como creches, para as crianças com
síndrome de Down dificilmente seria realizadas e
desenvolvidas a educação nesses ambientes escolares, pois seus cuidados e atenção requerem
comprometimentos mais elaborados e específicos, contudo é necessário que o atendimento e
a escolarização de crianças com Down ocorra o
mais breve possível, em instituições ou escolas
especiais. O autor aponta o programa de Estimulação precoce, que conta com orientações
de uma grande equipe de profissionais preparados e dispostos a planejar integralmente o desenvolvimento infantil, com objetivo de preparar
e empreender as ações educativas, focando no
aspecto sensório motor, o controle das funções
fisiológicas, locomoção e a fala.
Segundo Alves (2011) existe um método
chamado Técnica de Doman-Delacato que é
utilizada por profissionais na área da educação
especial, que possibilita a organização neurológica e estabelece a criança deficiente a vivenciar
todas as etapas do seu desenvolvimento, esse
desenvolvimento é contínuo e garante a sequência de cada fase, caso haja uma interferência
na fase vivenciada pelo o aluno, pode provocar
problemas futuros como distúrbios de aprendizagem, no seu comportamento social e em suas
dominâncias.
Conforme Saad (2003) esse programa de
estimulação é muito adequado quando iniciado
desde cedo, pois a eficiência e o desenvolvimento trazem grandes resultados no futuro para a
criança com Down. Neste programa não é apenas as crianças deficientes que recebem o atendimento especializado, mas também conta com
orientações para os pais e familiares, estabelecendo uma conduta entre a família e escola, para
ter o desenvolvimento contínuo das crianças em
casa. Esses exercícios servem para consolidar
uma base forte de estimulações, e que a escola
e família mantenham o mesmo direcionamento,
e ainda estabelecem laços de amor e carinho
entre pais e filhos deficientes.
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É muito importante relevar e modificar as
atividades físicas e cognitivas que possa
facilitar e garantir uma melhora na eficiência do aluno deficiente, trabalhos como
cooperação e organização, estabelece
a vivencia e a melhor compreensão do
espaço divido e explorado, atividades a
partir de movimentos e comandos, torna a
criança mais ativa e motivada a empenhar
o melhor papel em atividades lúdicas, garantindo e facilitando um desenvolvimento
social, afetivo, cognitivo, motor e linguagem. Quando começam transcorrer todas
essas atividades a autora comenta que,
inicia uma nova vivência para a criança,
pois seus desenvolvimentos se tornam
praticamente normais. (ALVES, 2011, p.
40-41).

Segundo Saad (2003) esse programa foi
adaptado na APAE de São Paulo, a partir dos
anos 1975, e foi elaborado por uma pedagoga
holandesa, que teve como objetivo estimular e
integrar as famílias em um novo cotidiano e realidade, mostrando e orientando as formas adequadas de como desenvolver e cuidar de filhos com
Down. Muitas vezes as crianças com síndrome
de Down são atendidas em algumas necessidades, e nem sempre deixam completar 5 anos,
então essa crianças passam a se interagir na
Educação Infantil, seja em escolas especiais ou
na escolas regulares.
Conforme Alves (2011) a partir dessa técnica, e de outros métodos chamado integração
sensorial e ortóptero, podem promover estímulos frequentes no seu sistema motor e garantir
estímulos sensoriais, trabalhando sobre maneira
sobre as dificuldades de aprendizagem e problemas com comportamento, visando anormalidades na percepção visual e na coordenação
motora. A finalidade desses métodos é de orientar a família quanto os déficits e necessidades
das crianças com deficiência, conscientizando
os avanços que possam fornecer em relação ao
seu tratamento.
A conscientização de pais, educadores e
demais profissionais para a potencialidade do indivíduo Down é de extrema importância, podendo assim observar ações,
criatividades e diversos dons que resultem em uma melhor qualidade de vida.
(ALVES, 2011, p. 46)

Alves (2011) comenta que a inteligência
do aluno com síndrome de Down evolui a partir
das condições vividas por cada um, embora algumas crianças se esforcem e aprendam a ler e
escrever, essas condições são estabelecidas e
garantidas pelo amparo adequado que a escola
e a família proporcionem. Apesar de a concentração ter um curto tempo, é suficiente para guardar
e ordenar em seu cérebro as informações passada, pois mesmo com esse prazo limitado, no
decorrer do tempo essa estimulação trará uma
duração e uma atenção mais avançada.
A criança com síndrome de Down está
sempre alerta para a aprendizagem, porém essa
garantia varia da sua integração e dos processos neurológicos decorrentes na sua evolução
de funções específicas, a criança com Down tem
todas as possibilidades aprovadas para o seu
pleno desenvolvimento, e sua capacidade de
executar tarefas, assim se integrando na sociedade e no mercado de trabalho. De acordo com
a autora essa continuidade de evolução e relações com mundo o que o cerca se faz a partir do
trabalho do educador perante o aluno deficiente,
o aceitando e apostando nas suas habilidades
e senso crítico.
Segundo Pueschel (1999) a escola deve
garantir e fornecer aos estudantes com síndrome de Down oportunidades para que o aluno
se envolva em todas as situações e atividades
que a escola proporcione, garantindo o acesso
de relacionamento com outras crianças para que
futuramente o mesmo aluno contribua de forma
produtiva para a escola, família e sociedade. Essa
oportunidade estabelecida pela escola deve ter
uma base bem estruturada possibilitando um
amadurecimento e uma perspectiva para a vida
e para o seu desenvolvimento como um todo.
Saad (2003) afirma que por mais que a
educação possa acontecer em diversos contextos na vida de uma criança portadora de síndrome Down, a escola é o principal ambiente que é
favorável para promover o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos pela atuação do educador
como mediador e pelas oportunidades de interações que oferece. Saad questiona, que o acesso
à leitura e a escrita é uma questão de direito, é
também um passaporte para acesso ao mundo
da cidadania, ou seja, as crianças com deficiência mental não podem ser consideradas inaptas
pela dificuldade intelectual e muito menos banidas a sua oportunidade de desenvolvimento por
meio da escolaridade, mas é necessário que o
aluno tenha oportunidade de estender seu desenvolvimento o quanto precisar para dar continuidade ao processo da sua aprendizagem.
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“ Pode ser que algumas pessoas com síndrome Down não cheguem a alcançar níveis de
desenvolvimento na escrita como chegaram os
sujeitos dessa pesquisa, mas é preciso investir”.
(SAAD, 2003, p. 273).
Conforme Voivid (2011) a importância de
garantir uma educação formal para a criança
deficiente, se torna uma preocupação relevante
para família, pois mesmo ocorrendo a inclusão,
os pais encontram dificuldades para a aceitação
e tratamentos igualitários para seus filhos nas
salas regulares. A autora afirma que o quadro
clínico que os médicos caracterizam a síndrome
de Down influência na relação da sociedade e da
escola com as crianças deficiência, garantindo
assim uma resistência em mudanças no seu ambiente de ensino, e de capacitação para os educadores, possibilitando ainda mais o preconceito.
Para Saad (2003) a escola é um ambiente histórico, que escreve e leva a cultura para
a sociedade letrada, porém a escola deve proporcionar e aproximar as pessoas deficientes
no cotidiano de rotinas e regras da sociedade,
trazendo de tal maneira benefícios riquíssimo a
sua escolarização, desenvolvendo a informação
e conhecimento sobre a diversidade das pessoas em geral. Se acaso essa escolarização não
acontecer, tornando assim a educação do aluno deficiente isolada em uma escola ou classe
especial, coloca a situação da socialização dos
alunos deficientes e não deficientes como um
problema irreversível, de se manter com uma
sociedade incompleta e despreparada para o
diferente.
O autor afirma que esse novo paradigma
de inclusão recomenda e instrui que todos os
indivíduos recebam a mesma educação, e que
em conjunto estabeleçam uma educação semelhante, para que na medida do possível construa uma única sociedade, e que saibam superar
problemas, desenvolvendo-se adequadamente
fisicamente e psiquicamente.
Cunha (2011) afirma que aprendizagem
do aluno depende da integração dos aspectos
neurológicos e das funções específicas, e por
isso a escola tem um papel muito importante
para habilitar e acessar os alunos a essa condição. A escola pode propor atividades que tenha
sentido para o educando, levando assim relacionar com sua vida, e com seu cotidiano, fortalecer que o aluno traz da sua cultura é muito
importante, pois possibilita novos conhecimentos
e vínculos já existentes e assim um repertório
de contextos e aprendizagem que desenvolva o
aluno com deficiência mental. “As limitações da
fala não devem se tornar uma apreensão para

os pais ou os professores, mas sim motivos de
incessante estímulo”. (CUNHA, 2011, p. 97).
Alves (2011) comenta que existem estágios no desenvolvimento da criança com Down,
esses estágios são diferenciados, pois ele descreve a partir do desenvolvimento e da evolução
da criança com deficiência intelectual. Do nascimento até os 6 meses de vida, as crianças com
síndrome de Down se encontram no primeiro e
segundo estágio, onde os seus movimentos são
a partir dos reflexos, nesse período a dificuldade de sugar, segurar, engolir são extremamente
grande, além de não ter muita força por motivos
da hipotonia, as crianças com deficiência intelectual acabam ficando nessa fase muito tempo
deitada, porém quando estimulados podem conseguir segurar alguns objetos e brincar com os
mesmos.
O autor relata que no terceiro estágio que,
as crianças com síndrome de Down iniciam pequenos movimentos repetidamente com as mãos
e com o corpo, explorando e descobrindo coisas
novas todos os dias, as crianças já conseguem
pegar, segurar e apertar objetos com força, esse
estágio acontece na fase dos 6 até os 12 meses.
Nos quarto estágio que ocorrem 12 meses aos
2 anos a criança tem um objetivo e finalidade, já
percebem que os brinquedos podem fazer sons
e montar, sabem juntar objetos e colocar um dentro do outro, conseguem imitar os adultos e seus
movimentos mesmo não fazendo com perfeição.
Dos 2anos aos 3 anos de idade a criança
com síndrome de Down se encontra no quinto
estágio, onde já inicia a executar algumas brincadeiras sozinhas, se tornando mais observadora
em questão a imitação aos adultos, começando a experimentar tudo ao seu redor, a partir
das suas experiências busca sempre novidades,
criando atividades e combinando objetos iguais
e diferentes, e se encanta com o universo em
que vive.
O mesmo diz que último estágio, sendo
depois dos 3 anos, a criança começa a evoluir
de acordo com suas estimulações, no sexto estágio a inteligência da criança começa a trabalhar
e se desenvolver sozinha, criando e inventando
atividades a partir de suas próprias ideias. Nessa
fase mesmo os objetos não existindo, a criança
cria mentalmente, brincando com os mesmos e
achando graça ao brincar.
Piaget chama isto de combinações mentais. A partir dessa idade a criança com síndrome
de Down terá um desenvolvimento chamado de
função simbólica ou semiótica, onde ela inicia
a imitação a partir das pessoas que o cerca, e
pelos acontecimentos que vivenciados durante
31 - maio/2021 - Educar FCE

390

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

o dia a dia, nomeando os seus brinquedos por
pessoas conhecidas ou pela representação dos
pais e familiares, a partir desse momento a inteligência da criança começa a evoluir e interagir
com o seu meio social, sua capacidade de criar,
inventar e imaginar é imensa, por isso é necessário respeitar esse momento de criatividade.

O ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA E AS
ESTIMULAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A
CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN
Segundo Para Alves (2011) a estimulação
para a criança com deficiência intelectual deve
ser iniciada o mais breve possível, isso quando não for constatada nenhuma anomalia grave. Essa estimulação deve ocorrer na vida da
criança para que a mesma tenha uma melhor
aquisição das funções motoras, e da aprendizagem. A autora afirma que as crianças com Down
por ter um atraso nos seus movimentos e uma
grande flacidez, com isso demoram em se socializar e vivenciar uma rotina no seu cotidiano,
nos primeiros meses de vida é muito importante
que tenha atividades sensório-motoras, seguindo
continuamente para outras etapas do seu desenvolvimento.
Segundo Voivodic (2011) a família busca
criar e manter estímulos a partir de atividades
que possam desenvolver uma melhor orientação
para a criança com Down. Nessa família já existe
um cotidiano e uma rotina vivenciadas por todos
os integrantes da família, porém a família busca
integrar esse modelo cotidiano para a criança
com deficiência intelectual, ensinando e desenvolvendo a partir da participação dos pais e das
oportunidades que lhe oferecem.
De acordo com Zausmer (1999) a maioria
das famílias por não saberem das limitações e
da fraqueza muscular que ocorre principalmente
quando as crianças com síndrome de Down é
bebê, trouxe uma grande dificuldade nas relações de estímulos que a própria família proporcionava como mamar, sorrir, gritar e entre outros.
A autora relata que os estímulos para as crianças
com síndrome de Down, devem ser ainda mais
reforçados e repetitivos, ou seja, tendo mais cor
, brilho, toque e som, obtendo assim um impacto
maior no seu desenvolvimento.
Segundo Saad (2003) a família possui
um papel importante no desenvolvimento das
pessoas com síndrome de Down, porém não é
adequado delegar apenas para escola a educação e formação das crianças, mas mesmo que
a família não empenha-se no desenvolvimento
dos seus filhos, indiretamente contribuíram, pois
de uma forma ou de outra propiciaram situações

de interação social e cultural no envolvimento
com parentes, amigos, vizinhos sem deficiência,
e ainda saindo a passeios ou lugares públicos,
conversando e contando histórias.
“Apesar de o desenvolvimento das habilidades e dos interesses principais de nossos
sujeitos ter sido realizado pela escola, ele teve
início em fases anteriores, propiciado pela família”. (SAAD, 2003, p. 274)
Alves (2011) diz que a estimulação é um
instrumento fundamental para desenvolver as
funções de alimentação, trabalhando as habilidades motoras da boca em favor das funções
de sucção, mastigação e degluti nação. Caso
essa estimulação não aconteça, a criança com
síndrome de Down instantaneamente terá uma
regressão, obtendo dificuldades em todas as áreas como cognitiva, motora, e sócias, mesmo na
fase adulta.
Para Zausmer (1999) a aprendizagem da
criança com síndrome de Down não difere de
outras crianças, algumas crianças nomeadas por
normais tem grandes dificuldades, assim como
outras não, nas crianças com a síndrome pode
ocorrer o mesmo fator, porém é a partir dos estímulos que elas podem se desenvolver ou não.
A autora afirma que não é apenas a exposição
de estímulos que tornará a criança com Down
mais capacitada, porém é a partir das experiências e das situações de aprendizagem mediadas
pela escola e pela família que fará o cotidiano
do aluno mais enriquecido. Algumas estratégias
também fazem parte para a elaboração dos seus
estímulos, focando em suas habilidades e atenção, para manter um trabalho de qualidade e
não de soma.
Conforme Voivodic (2011) a base familiar
é algo de extrema importância, pois é a partir
dela que a inserção da criança com síndrome
de Down acontecerá de forma natural. A autora afirma que com atividades de estimulação
pode proporcionar uma evolução no potencial
da criança com a síndrome. Mesmo que essa
estimulação seja precoce, oferece um desenvolvimento contínuo nas habilidades da criança, beneficiando nos relacionamentos afetivos, familiar
e social. Esses estímulos podem ser oferecidos
pela família, porém é muito importante que tenha a mediação de um profissional, mantendo
um acompanhamento, onde possa orientar nos
aspectos negativos, e minimizar a cobrança da
família perante a criança com Down.
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Para Saad (2003) a deficiência quando
comprovada, direciona a um sofrimento agoniante tanto para família quanto para a criança
deficiente. Por muitos motivos ambos as partes
se escondem de um problema, sem querer aceitar a diferença e por muitas vezes as famílias se
estagnam e vivem na estrutura do conformismo.
A aceitação da deficiência na família pode modificar a vida dos que estão ao redor e da criança
que está sendo acolhida e integrada na sociedade. O autor afirma que o processo pode transcorrer de diversas formas, porém é preciso que
haja uma estrutura positiva envolvendo o indivíduo deficiente, a família e o meio sociocultural,
assim transformando e construindo os primeiros
vínculos e experiências das pessoas deficientes
com o meio social.
Voivodic (2011) afirma que a educação é
um acontecimento fundamental na vida de uma
criança, pois é a partir da educação que a criança vive as transformações e os fatores históricos
na sociedade. A primeira educação que a criança
intelectual se depara é a educação informal, essa
educação se inicia no ambiente familiar, que é o
primeiro meio social que a criança mantém, proporcionando um relacionamento afetivo e social.
Conforme Alves (2011) até os tempos de
hoje a falta de informação e orientação nas famílias, tornou um grande paradigma nas oportunidades de estimulação para as crianças com
Down nos primeiros meses de vida. Para a autora
a família é a fonte principal para a escolarização,
socialização, satisfação pessoal, personalidade
e identificação, por isso a família deve ficar alerta, pois a estimulação e o desenvolvimento da
criança com deficiência intelectual é um dever
de todos os que o cerca. Essas estimulações
trazem grandes modificações funcionais na vida
da criança, proporcionando benefícios psicomotores e pedagógicos.
De acordo com Voivodic (2011) a chegada de uma criança deficiente, traz certa insegurança, e desperta o sentimento de frustação na
família. Mas no início tudo funciona como algo
desconhecido e família não obtém segurança do
que fazer com o novo integrante com síndrome
de Down na família. A autora afirma que a família
passa por várias fases de aceitação, porém é no
decorrer dos tempos que essa aceitação se torna
gradativa pela mudança e pelo amadurecimento
de todos os integrantes da família, inclusive da
criança com síndrome de Down. No decorrer das
mudanças no cotidiano da família e da criança,
a família se torna mais motivada e segura de ter
uma criança com deficiência intelectual, e começa a buscar forças para desenvolver um papel
importante na vida desse indivíduo.

Segundo Saad (2003) muitos pais ao receber o diagnóstico de um filho deficiente, a primeira atitude da família é manter um vínculo com
a deficiência, e não com a criança. O autor relata
que para uma evolução e construção da identidade da pessoa deficiente, é preciso que a família
receba e aceite a criança deficiente de maneira
real, da forma que ela veio ao mundo, desfocando o eixo da deficiência em si. Esse processo
parece ser muito fácil, mas são a partir de muitos
percalços e superações que mostraram no decorrer do seu cotidiano o seu desenvolvimento
e amadurecimento para enfrentar os obstáculos.
De acordo com Voivodic (2011) a família
com exclusividade a mãe, é a principal pessoa
que constitui laços e afetos, conhecendo cada
etapa que a criança com síndrome de Down vivência. Esse convívio faz com que a mãe tenha
um novo olhar pelo seu filho, conhecendo suas
necessidades e progressões. A partir de tal observação a família pode oferecer a criança Down
oportunidades para sua integração na sociedade, e manter um nível de experiências afim de
um melhor desenvolvimento.

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 cientifica 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 Alves (2011), Saad
(2003), Cunha (2011), dentre outros. Foi possível
constatar que a escola tem como função e objetivo de preparar, capacitar e instrumentalizar os
alunos para a sociedade e para a vida, possibilitando o pleno desenvolvimento das habilidades
físicas, mentais, sociais e acadêmicas. O dia a
dia e as experiências escolares devem proporcionar a criança construir uma personalidade com
sentimentos de respeito, caráter e satisfação. A
escola deve garantir a oportunidade de integração em todas as atividades elaboradas para os
alunos deficientes, e de manter relacionamentos
interpessoais, visando à formação de um cidadão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão de crianças com Síndrome de Down na rede regular de ensino traz certo
incomodo por parte dos educadores por eles não conhecerem e não saberem sobre a sua
deficiência, contudo a Síndrome de Down é um fator genético que altera suas limitações, por
essas e outras consequências encontramos em salas de aulas, crianças com deficiência simplesmente excluídas do grupo de alunos e abandonadas. E a inclusão? E o currículo inclusivo?
Muitos educadores alegam sobre a falta de capacitação e preparo para trabalhar com tais
alunos, porém seria necessário uma capacitação tão significativa e diferenciada para obter
êxito nesse conceito? Se estamos falando de inclusão, necessariamente não precisaríamos
de capacitação diferenciada, por tanto muitas desculpas são elaboradas, e nenhuma ação
educativa é concretizada.
Desse modo acreditamos que a hipótese desse trabalho que é como incluir as crianças
com síndrome de Down na rede regular de ensino não ocorre de forma que a Lei da inclusão
exige. Existem diversas falhas em decorrência da inclusão, fatores como a má estruturação
dos ambientes físicos para inserção e para locomoção dos alunos deficientes, não havendo
modificações no seu currículo e nas ações pedagógicas, e falta de motivação perante os
educadores de buscar e empenhar-se em um papel inovador e significativo para os alunos
com síndrome de Down.
Há milhares de estudos feitos em relação a inclusão dos deficientes, conceitos magníficos que tornaria o ambiente escolar mais qualificado, e educação mais englobada no contexto
social para todos os alunos e para toda comunidade que esta a sua volta, porém nada é feito
em relação ao desenvolvimento do cidadão. Sugiro não só mais trabalhos na área da inclusão
de criança com Síndrome de Down, mas também palestras que possam orientar de forma
mais adequada os educadores, famílias, e comunidade, semeando aos poucos o conceito de
inclusão, e transformando os preconceitos em estratégias de inclusão.
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 mantem engessado e mecanizado no mesmo padrão. Desse modo, ainda
encontramos diversas implicações que impossibilita o acesso dos alunos deficientes na rede
regular de ensino.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PARA APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo se dedica à importância dos jogos como ferramenta no processo de jogos
educativos infantis. A partir dos exercícios, os jogos também são vistos como uma excelente
ferramenta para desenvolver a auto expressão, manter o equilíbrio e a autogestão desde a primeira
infância. Respeito e autoconsciência é um poderoso meio de integração social. Os jogos são
ferramentas que devemos utilizar no dia a dia escolar para gerar conhecimento, aprendizagem
e todos os aspectos, incluindo cognição, aspectos psicomotores e psicológicos. Pesquise livros
impressos e PDF, artigos e TCC em sites de pesquisa acadêmica (como Scielo e Google Scholar).

Palavras-chave: Desenvolvimento; Aprendizagem; Brincar.
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INTRODUÇÃO

O

presente tema surgiu da necessidade de atrelar o pedagógico com a necessidade de o educador continuar a fase do brincar com significado. “O trabalho que
desenvolvemos; ‘‘A importância do brincar para desenvolvimento e alfabetização
da criança”; discute o brincar como ferramenta pedagógica na alfabetização da criança e tem
como problema, entender os aspectos favoráveis que o brincar pode proporcionar às crianças,
perceber as formas de interação do brincar com os demais eixos da alfabetização, ou seja,
brincando pode auxiliar em diversas atividades pedagógicas.
Sabemos que antigamente, a criança não tinha direito de escolha nem espaço, os
adultos não aceitavam a criança como um ser pensante, não era importante a infância, as
brincadeiras; hoje sabem que são de extrema importância na vida e desenvolvimento de uma
criança, o lúdico.
A aprendizagem lúdica é assunto que devemos utilizá-la como ferramenta no cotidiano
escolar possibilitando a produção do conhecimento, da aprendizagem e do desenvolvimento
da criança.
A criança precisa imaginar brincar, conviver em um ambiente sadio, onde ela deve ser
tratada como criança, pois o brincar é o que a criança mais gosta de fazer e é um direito seu
e deve ser e, se sentir protegida garantindo essas vivências em sua infância.
Nos tempos atuais sabemos que a maioria das crianças do mundo não tem essa oportunidade em suas vidas, a oportunidade de viver sua infância livre de maneira lúdica, porém
isso não acontece com todas as crianças em todos os lugares.
Podemos lutar ou ao menos tentar garantir que todas ou ao menos a maioria das crianças possam ter o direito de crescer e se desenvolver em um ambiente lúdico, principalmente
no ambiente escolar. A Ludicidade na Educação Infantil é de extrema importância para um
pleno desenvolvimento infantil em todos os aspectos, cognitivo, psicomotor, psicológico entre
outros.
Portanto, precisamos perceber a escola como um espaço para os alunos vivenciarem
a ludicidade como meio para desenvolverem a atenção, o raciocínio, a criatividade e a aprendizagem significativa, sendo assim, nossa pesquisa terá o foco em utilizar a ludicidade como
ferramenta no reforço escolar desde as séries iniciais, para uma melhor aprendizagem.
O presente trabalho é justificado pela importância do lúdico para a aprendizagem no
ensino da educação infantil, destacando os jogos como instrumento deste processo. Contribui
para a formação dos professores de modo que amplie sua visão, de como ensinar de forma
lúdica, e especialmente para as crianças desenvolverem a autoconfiança, altruísmo, empatia,
colaboração, tolerância e equilíbrio emocional. A criança que se desenvolve brincando, tem
mais possibilidades de tornar-se feliz e bem sucedida na vida adulta.
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O LÚDICO EM UMA PERSPECTIVA
EDUCACIONAL
Segundo os autores, Marinho, (2007) e
Kishimoto, (2002); a prática pedagógica com
um caráter lúdico possibilita também ao professor organizar as atividades pedagógicas
com as crianças de maneira a permitir-lhes vivenciar as situações de ensino-aprendizagem
com seus pares, elaborando seus conhecimentos, conquista e dificuldades. No brincar,
casam-se a espontaneidade e a criatividade
com a progressiva aceitação das regras sociais e morais,
O brincar pode ser entendido como a
capacidade de criar das crianças e está
relacionado com as suas vivências Toda
brincadeira é uma imitação transformada,
no plano das emoções e das ideais, de
uma realidade anteriormente experimentada. No ato de brincar, os sinais, os gestos,
os objetos e os espaços valem e têm um
significado diferente daquele que aparentam ter (MARINHO, et al, 2007, p. 87).

Segundo alguns teóricos, os jogos e as
brincadeiras devem ser orientados e mediados por adultos para se obter um processo de
ensino-aprendizagem, porém, sem pressões
ou represálias:
Bruner destaca um ponto fundamental
para educadores: a brincadeira livre contribui para liberar a criança de qualquer
pressão. Entretanto, é a orientação, a mediação com adultos, que dará forma aos
conteúdos intuitivos, transformando-os
em ideias lógico-científicas, característica
dos processos educativos. [...] Brincadeiras com o auxílio do adulto, em situações
estruturadas, mas que permitam a ação
motivada e iniciada pelo aprendiz de qualquer idade, parecem estratégias adequadas para os que acreditam no potencial
do ser humano para descobrir, relacionar
e buscar soluções (KISHIMOTO, 2002, p.
148-151).

Segundo estudiosos como Piaget
(1975) e Batista (1999) “consideram o jogo
uma atividade vital e um dos elementos preponderantes do universo infantil, de fundamental importância para a humanização”.
Para a criança, o ato de brincar e o jogar
desempenha o mesmo papel, em nível de importância, que o trabalho produtivo para os
adultos.
Cada ato de inteligência é definido pelo
desequilíbrio entre duas tendências: acomodação e assimilação,
Na assimilação, a criança incorpora eventos, objetos ou situações dentro de formas e pensamentos, que constituem as
estruturas mentais organizadas. Na acomodação, as estruturas mentais existentes organizam-se para incorporar novos
aspectos do ambiente externo. Durante o
ato de inteligência, o sujeito adapta-se às
exigências do ambiente externo, enquanto, ao mesmo tempo, mantém sua estrutura mental intacta. O brincar neste caso é
identificado pela primazia da assimilação
sobre a acomodação. Ou seja, a criança
assimila eventos e objetos a suas estruturas mentais (PIAGET, 1998, p.139).

Sua ideia de jogo está meio fundida
com a noção geral de brinquedo. O autor
acredita que o jogo é uma eficaz ferramenta
que age no psicológico das crianças e ajuda
no desenvolvimento de estratégias para vida.
Vygotski elege a situação imaginária como
um dos elementos fundamentais dos jogos.
No ambiente escolar é imprescindível
a existência de vários objetos para que as
crianças desenvolvam melhor, dispondo de
recursos necessários para a realização de
brincadeiras. Para alcançar essa meta, todos
os alunos devem ser orientados corretamente
pelo educador para que não haja conflitos
entre os participantes, uma vez que o intuito
maior é o de possibilitar a interação e, consequentemente, a aprendizagem, principalmente daqueles que chegam à escola resistentes
e têm dificuldades em integrar à turma. De
acordo com Vânia Dohme:
31 - maio/2021 - Educar FCE

398

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

As atividades lúdicas podem colocar o
aluno em diversas situações, onde ele
pesquisa e experimenta, fazendo com
que ele conheça suas habilidades e limitações, que exercite o diálogo, liderança
seja solicitada ao exercício de valores
éticos e muitos outros desafios que permitirão vivências capazes de construir conhecimentos e atitudes (DOHME, 2003,
p. 113).

Portanto, depreende-se a necessidade
de o professor não impor uma solução ante à
situação, mas sim agir como mediador para
que os alunos encontrem soluções, desenvolvendo a autonomia e ajudando-os a cooperarem entre si.
Uma das maneiras de atrair a criança
para o processo de ensino aprendizagem é
o lúdico. A partir do momento que se adotam
jogos, brinquedos e brincadeiras no espaço
escolar, desperta maior interesse no aluno
e seu desempenho será garantido. Sobre
disso, Tizuko Morchida Kishimoto (1994, p.
7), apresenta: “O brinquedo será entendido
sempre como objeto, suporte de brincadeira,
brincadeira com a descrição de uma conduta
estruturada, com regras e jogos infantis para
designar tanto o objeto e as regras do jogo
da criança (brinquedo e brincadeiras)”.
Sendo assim, se a escola dispõe de um
espaço e de brinquedos mediadores, é sinal
de que o caráter lúdico do jogo está sendo
respeitado. Com isso, os envolvidos interagem espontaneamente, uma vez que, sobretudo o ambiente, atrai a criança e essa começa a explorar todos os recursos disponíveis.
O educador pode utilizar desses brinquedos
como ferramentas pedagógicas capazes de
possibilitar avanços no processo de aprendizagem e promover a interação social, a fim
de aprender a respeitar os limites e diferenças
de todos os participantes.

Para tentar sanar dificuldades de aprendizagem dos alunos, sugere-se a importância
de adotar uma brinquedoteca para promover
inúmeros estímulos, porque, como se sabe, é
na infância que acontece o desenvolvimento
da criança, pois, consoante Nylse Helena da
Silva Cunha (2001, p.17), esse espaço deve
ser preparado para estimular a criança a brincar, tendo contato com muitos brinquedos,
ocupando um ambiente realmente lúdico,
pois ela é convidada a experimentar, sentir
e explorar tal lugar. Ainda, Vygotsky (1984,
p.27) enfatiza:
É na interação com as atividades que
envolvem simbologia e brinquedos que
o educando aprende a agir numa esfera
cognitiva. A criança comporta-se de forma
mais avançada do que nas atividades da
vida real, tanto pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela capacidade
de subordinação às regras (VYGOTSKY,
1984, p.27).

Com isso, surge uma educação exitosa
na criança capaz de desenvolver o processo
cognitivo atuante na aquisição do conhecimento através da percepção, atenção, associação etc. Assim, toda brincadeira vivenciada
pelo sujeito modifica e fortalece as emoções.
Sabe-se que cada vez mais as instituições de ensino recebem alunos com múltiplas
dificuldades no processo de aprendizagem.
A escola, juntamente com os profissionais
capacitados, deve realizar um planejamento
pedagógico com o afã de reverter o quadro e
possibilitar o fomento de novos conhecimentos. De acordo com Gil (1990), “o educador
precisa ser sensível às contingências em sala
de aula para que possa criar as condições de
ensino e saber consequencial positivamente
visando fortalecer comportamentos compatíveis com as situações de ensino”.
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Com isso, a equipe pedagógica deve
elaborar objetivos claros, levando em conta a
realidade do grupo em questão e ter o cuidado quanto a escolha dos conteúdos e as atividades a serem realizadas. Para tal execução,
é relevante criar um ambiente rico em aprendizagens, ou seja, permitir à criança explorar
o espaço e deixá-la utilizar a melhor estratégia
durante as aulas. É através disso que ela adquire autoconfiança, bem como contribui para
a formação da sua personalidade.

Representa o primeiro nível de educação básica ministrado por creches e instituições pré-escolares. Essas instalações são
caracterizadas por espaços para instituições
externas, que são instituições de ensino públicas ou privadas que podem educar e supervisionar de forma abrangente crianças de 0 a
5 anos ao longo do dia. Ou parte da viagem
regulada e controlada pela autoridade competente do sistema de ensino e controlada
pela sociedade.

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E
DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O Currículo Nacional da Primeira Infância (Decreto nº 5 de dezembro de 2009) deve
respeitar os princípios estéticos, valorizar várias expressões artísticas e culturais e levar
em consideração a diversidade cultural, religiosa, étnica e social das crianças.

De acordo com a RCNEI, na constituição de 1988, frequentar jardins de infância e
jardins de infância foram reconhecidos como
direitos sociais das crianças, o que reconheceu a educação pré-escolar como uma responsabilidade nacional no campo da educação.
Desde então, o movimento operário do
país, o movimento de democratização e, claro, a luta dos próprios profissionais da educação, desde então, tem ocorrido um intenso
processo de revisão de ideias no campo da
educação pré-escolar.
Criar os filhos em um espaço coletivo e
selecionar e fortalecer as práticas educacionais que podem regular a aprendizagem e o
desenvolvimento das crianças Em particular,
as discussões sobre como gerenciar o trabalho de crianças menores de três anos no
jardim de infância e como garantir que elas
trabalhem com crianças entre quatro e cinco
anos de idade são prioridades para garantir
a continuidade do processo de aprendizagem
e desenvolvimento para crianças sem filhos
para garantir que eles antecipam Receberá o
conteúdo da educação básica.

Portanto, as dimensões do jogo e as
dimensões estéticas são os requisitos básicos do design de objetos. Nas discussões nacionais e internacionais das últimas décadas,
tornou-se clara a necessidade de integrar as
funções de aprendizagem e enfermagem por
meio de instalações pré-escolares. Portanto,
educar na sociedade moderna significa cuidar, brincar e aprender em situações complexas, o que ajuda a desenvolver o relacionamento interpessoal das crianças.

OS JOGOS NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
A prática do jogo contribui para o propósito do trabalho docente e a riqueza do
conteúdo de desenvolvimento. Nesse caso, é
importante que os adultos sempre incentivem
as atitudes das crianças quando necessário.
O elemento da criança deve trabalhar
com sua formação social de forma a transmitir-lhe o conhecimento existente sobre o
transformador e, por meio dessa ação / reflexão, ela pode compreender que está em um
determinado tempo e espaço, ela mesma e
os outros saberes.
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Nesse caso, é especialmente importante para eles. A participação de adultos no
jogo deve ser baseada nas necessidades das
crianças e proceder com cautela. Um adulto
deve compreender e respeitar cada criança,
criar situações difíceis, criar dificuldades e
problemas, permitir-lhes desenvolver a diversificação e expandir a experiência e melhorar
novas formas de relacionamento.
Os jogos se destacam como estratégia
para as crianças, pois durante o jogo ocorrem
mudanças importantes no desenvolvimento
psicológico. À medida que seu conteúdo se
afasta da realidade social, o jogo representa
um caminho de transição para um novo e
mais complexo nível de desenvolvimento. A
criança segue as regras de uma determinada
situação ou fenômeno e se preocupa muito
com a correção das medidas tomadas.
Por meio da competição, ele pode superar suas próprias limitações por meio de
representantes. Nem todo jogo tem a função
educacional de separar um método de ensino de outro. Natureza absurda 4 para induzir
aprendizagem significativa e promover o acúmulo de conhecimento. Segundo Porto,
O jogo pode ser um espaço de experiência muito primitivo no qual o comportamento está conectado com o julgamento
da sociedade atual e protegido. Nesse
sentido, o jogo é uma situação frívola e
flexível. A criança pode tentar confirmar o
presente sem esforço. Comportamentos
que não podem ser experimentados sob
pressão funcional podem ser experimentados no jogo. Nesse universo, as crianças podem inventar, criar e testar com
segurança (2003, p.182).

Diante dessa realidade, o professor
deve estimular e enriquecer seu currículo por
meio de jogos e brincadeiras, pois a criança
amplia sua compreensão de si mesma, dos
outros e de seu meio ambiente por meio de
jogos. A alfabetização deve levar em consideração a jogabilidade e o uso de vários idiomas, como o comportamento do jogo.

Por meio de jogos, as crianças podem
mudar a realidade e dar-lhe novos significados, dando-lhe novos significados. As coisas
podem representar coisas diferentes da realidade. A criança deve ter um certo espaço
para que ela possa expandir seu próprio caminho.
Campo da descoberta Segundo Vygotsky (REGO, 2004), o jogo passou por três
fases: imaginação, imitação e dominação.
Toda situação fictícia virá acompanhada de
um código de conduta no desempenho de
papéis sociais, como vendedor, professor e
médico, neste caso, as crianças tentarão desempenhar esse papel por meio da imitação.
Esse esforço permite que ele atue em uma
posição mais alta do que o oponente vê.

AS BRINCADEIRAS NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
Quando se pensa em atividades próprias da criança, é quase imperativo pensar
nas brincadeiras. O que não se pensa, no
geral, é que essa atividade não é exclusivamente dessa população, tampouco no tamanho da importância para a vida e formação
da criança. Coadunamos com o pensamento
de Luckesi (2005a, 2005c), ao afirmar que
brincadeira é coisa séria.
É muito comum vermos pessoas desmerecendo o valor desse ato, ou até mesmo
usando o como algo pejorativo. É importante, também, destacarmos a diferença entre
seriedade e rigidez. No geral, a seriedade é
associada àquilo que é rígido e sisudo. Para
nós, ao contrário disso, a seriedade está relacionada às coisas que podem trazer consequências importantes, assim como ao respeito e
relevância que algo tem ou pode receber de
ou para uma pessoa ou grupo.
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Nesses termos, as brincadeiras constituem elementos capazes de promover grandes impactos na vida de quem brinca, principalmente da criança, e é algo que, durante
seu ato, costuma receber da criança total
atenção, o que já constituem elementos suficientes para afirmarmos que brincar é algo
sério.
Podemos usar como exemplo a brincadeira da amarelinha. Inicialmente a criança
precisa lançar uma pedrinha para marcar a
sua casa. Nesse ato, mesmo sem perceber,
ela está desenvolvendo sua noção espacial,
força e concentração. Em seguida, ela precisa
passar por entre as casas que estão numeradas, o que lhe ajuda a desenvolver a noção
de números, sequência e ordem numérica.
Por último, ela não passa caminhando pelas
casas, precisa pular por elas, variando entre
um ou dois pés e, a depender da fase da
brincadeira, saltar algumas casas.
Isso demanda que a criança tenha equilíbrio no corpo, força para impulsionar seu
corpo até a próxima casa e atenção para
não pisar na linha que a delimita. O ato de
brincar de amarelinha, como pode ser observado, requer inúmeras habilidades, bastante
importantes para o desenvolvimento de uma
criança. É, portanto, sério
Embora a pesquisa de jogos tenha começado no início do século 20 e sua intensidade varie com o ambiente político e social
de cada época, o renascimento da pesquisa
em psicologia de jogos infantis na década
de 1970 foi amplamente inspirado por Jean
Piaget (1971) de. Ele desenvolveu a diferenciação de jogos por meio dos seguintes métodos: observação e gravação de jogos infantis em casa, na escola e na rua, a fim de
vincular os jogos infantis o máximo possível, e
analisando categorias existentes e aplicações
conhecidas.

Piaget utilizou observações e métodos
para estudar a prática do jogo e propôs uma
classificação possível, na qual três tipos estruturais de representações do jogo: exercícios
(crianças de 0 a 2 anos), símbolos (de 2 a 7
anos) e regras (7 anos).
Essas categorias são organizadas de
acordo com o nível de dificuldade, desde jogos sensório-motores básicos a excelentes
jogos sociais: exercícios motores incluem
gestos simples repetitivos e movimentos exploratórios, enquanto os jogos simbólicos
são baseados em circuitos sensório-motores
(corrida, jogos de pinball, etc.) Ou intelectuais
jogos (cartas, xadrez ...), regulados por uma
frase, se houver base legal, as regras sim.
Para Piaget (apud KISHIMOTO), jogar
regras é uma divertida atividade "adulta" que
começa por volta dos sete anos, quando a
criança desiste do jogo autocentrado do filho mais novo, para explicar efetivamente as
regras. E o espírito de supervisão entre os
jogadores. "Somente entendendo os fatores
que contribuem para a aprendizagem ativa,
podemos definir corretamente o uso de jogos
em um ambiente educacional, ou seja, não
apenas o jogo em si, mas também a atmosfera de discussão e comunicação facilita a boa
aprendizagem e a aprendizagem cooperativa
de novos conhecimentos, tais como reconhecimento, comparação e classificação, conceituação, associação e raciocínio. As técnicas
de planejamento, previsão, prospecção, escrita e contagem utilizadas em jogos também
são soluções de conhecimento.
Os jogos podem ajudá-lo a compreender aspectos importantes da saúde mental,
do desenvolvimento social e cognitivo das
crianças. Piaget (apud KISHIMOTO, 1991)
refere-se aos brinquedos para a evolução e
inteligência social, e enfatiza o que todos possuem.

31 - maio/2021 - Educar FCE

402

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

No estágio de desenvolvimento, as
crianças exploram os brinquedos de diferentes maneiras, dependendo de seu desejo de
compreender a realidade. De forma diferente,
Vygotsky também mencionou os brinquedos
e jogos em seu escritório.

O LÚDICO PARA O APRENDIZADO DA
CRIANÇA
Brincar é se abrir para coisas novas,
compartilhar o que se sabe com o que se
aprende. O divertido é o elemento mais aparente do brincar. A partir dessa referência, a
criança constrói sua percepção sobre a articulação do lúdico com a educação, ou seja,
sobre a presença na escola, da brincadeira
e do jogo, mas propriamente na escola de
Educação Infantil. Esses são os momentos de
diversão, além de dar a possibilidade de que
a criança aprenda enquanto brinca. O lúdico é um contrapeso ao estudo, caracterizado
como descanso, uma vez que estudar exige
atenção, concentração e assim por diante. É
um passatempo, uma distração para as mentes cansadas em função do árduo trabalho
pedagógico.
A importância do jogo no universo da
criança, tanto no período da educação infantil
como nas séries iniciais do ensino fundamental, tem sido evidenciada por vários estudiosos da aprendizagem e do desenvolvimento
com um fato indiscutível, no sentido de que as
crianças brincam parte de seu tempo e também porque o jogo constituiu um dos recursos de ensino mais eficientes para a criança
adquirir conhecimento sobre a realidade.

No período da educação infantil, há
acordo entre os estudiosos quanto aos benefícios de se ensinarem conceitos por intermédio de atividade lúdico, mediado pela
linguagem, gestos e, por objetos e figuras.
Desse modo, é fundamental que o trabalho
pedagógico com o movimento envolva a
expressividade e a mobilidade própria para
crianças. Compreender o caráter lúdico e expressivo das manifestações da motricidade
infantil pode ajudar o professor a organizar
melhor a sua prática, levando em conta as
necessidades das crianças.
Para Aguiar (2002, p. 36), é no período
da educação infantil e das séries iniciais do
ensino fundamental, por meio da brincadeira e
da fantasia que a criança adquire a maior parte de seus repertórios cognitivos, emocionais
e sociais. “O jogo é reconhecido como meio
de fornecer à criança um ambiente agradável,
motivador, planejado e enriquecido, que possibilita a aprendizagem de várias habilidades”.
A atividade lúdica do jogo possibilita
à criança vivenciar a brincadeira e a fantasia, sendo reconhecida por grande parte dos
educadores com uma ferramenta didática que
oferece inúmeras possibilidades pedagógicas.
Pensar em aulas mais lúdicas, em uma
linguagem mais próxima da criança, é a sugestão para que o conhecimento seja mais
significativo para os pequenos alunos. Brincar é uma atividade da infância, uma ligação
entre a criança e o adulto, entre a criança e
o mundo. Brincando a criança concretiza em
ação: valores, atitudes, comportamentos, de
modo que possa compreender o que passa
com ela e com o mundo a sua volta.
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Nessa direção, acredita-se que o lúdico pode colaborar no processo do ensino e
aprendizagem, uma vez que pode tornar a prática pedagógica mais harmônica (com mais
proximidade entre a criança e o professor). O
caminho para tornar o aprendizado mais significativo e constituir uma prática pedagógica
mais prazerosa, portanto, mais lúdica.
Superando uma visão que opõe a criança ao adulto, o sério ao lúdico, o brincar ao
estudar, a fantasia à realidade, o lazer ao trabalho, os aparentemente contrários, para assumir uma perspectiva dialética, na qual os
tipos dos opostos passam a ser encarados
como complementares, ambivalentes, com já
tivemos a oportunidade de apontar (EMERIQUE,1999).
Numa abordagem mais abrangente, o
lúdico poderia, então, ser ocasião de se lidar com a segurança e o incerto, o medo e
a coragem, a perda e o ganho, o prazer e o
desprazer, o sério e o cômico, a objetividade
e a subjetividade, enfim, uma oportunidade
de ensinar e aprender sobre a vida, entendida como um grande jogo em que, como em
todos os demais, estão presentes objetivos,
regras e papéis (SCHWARTZ, 2004).

Tornando como recreação, o lúdico assume um valor pejorativo sob o ponto de vista
educativo, ou seja, a recreação pressupõe a
vivência de uma atividade seja um jogo, uma
brincadeira, uma história. O lúdico ocupa, na
prática pedagógica dos professores, o lugar
de passatempo, de distração, de descanso
em contraposição à dimensão educativa concentrada nas atividades pedagógicas. (ALVES, 2009).
Os professores partem de uma concepção de educação racionalista, que busca fazer da criança pura razão pela supressão do
infantil, do irracional. Uma educação que desconsidera o valor da fantasia, do desejo e do
infantil para a aprendizagem, que, portanto,
distancia-se do acolhimento desses aspectos
e de sua articulação com o processo educativo (ALVES, 2009).
educativo. Há, por parte dos professores, algumas tentativas de sistematizar o lúdico como um instrumento de ensino, baseado
em uma visão tecnicista em que se associa
a aplicação de um determinado conteúdo atividade lúdica ao ensino-aprendizagem de determinado conteúdo, conhecimento em uma
relação direta e objetiva.

Embora com diferentes ênfases, todas
as teorias do jogo e brincadeira, desde as
clássicas até mais recentes, apontam para a
importância do lúdico como meio privilegiado
de expressão e de aprendizagem infantil, reconhecendo não haver nada significativo na
estruturação e no desenvolvimento de uma
criança que não passe pelo brincar (RODULFO, 1990).
O jogo são regras e ele cria, como reconhece Piaget (1971): é a atividade lúdica do
ser socializado. Quando livre, ele é, também,
o anti dever, a desobrigação das regras: pois,
quando as regras são violadas, cria-se um
novo jogo (SCHWARTZ, 2004).

31 - maio/2021 - Educar FCE

404

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao brincar, a criança tem a oportunidade de organizar seu mundo de acordo com seus
próprios passos e fazer melhor uso de seus recursos. Brincar é uma necessidade humana. Ao
brincar, ele pode aprender mais profundamente, pode tornar seus pensamentos mais flexíveis,
pode criar e reproduzir seu próprio tempo e espaço, pode se adaptar melhor às mudanças
na vida real e pode se integrar ao novo.
Por meio de atividades diferenciadas a criança pode desenvolver várias habilidades,
explorar e refletir sobre a cultura da vida real, integrar e questionar regras e papéis sociais ao
mesmo tempo. Pode-se dizer que as atividades de entretenimento transcendem a realidade
e mudam a realidade por meio da imaginação.
Brincadeiras e jogos são os elementos básicos para que o aprendizado se torne divertido, proporcione diversão no processo de aprendizagem e promova a prática pedagógica em
sala de aula. Além de auxiliar na educação dos filhos, a educação lúdica também traz muitos
benefícios às crianças, pois proporciona prazer, criatividade e coordenação motora, além de
estimular sua capacidade de aprendizagem.
Conclui-se que brincar é uma excelente oportunidade para mediar entre o aprendizado
e o prazer. A inserção de tais recursos pedagógicos no ensino é uma excelente oportunidade
para o avanço da educação no Brasil. Portanto, é necessário que os educadores possam
inserir um aspecto indispensável da tríplice relação entre educação e alunos como recurso
didático necessário à educação e à aprendizagem.
Portanto, devemos estar cientes da importância da pedagogia lúdica, pois ajuda as
crianças a descobrirem o lúdico em sala de aula e a desenvolverem suas habilidades físicas
e cognitivas de forma criativa e cultural.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
RESUMO: Este artigo tem o objetivo de compreender a importância da leitura infantil na perspectiva
de buscar e compreender o porquê a leitura ainda é algo impopular. Nesse sentido, a meta é
perceber que a leitura é uma forma de ajudar as crianças a crescer por meios sociais, emocionais
e cognitivos. Para realizar o estudo utilizou-se a revisão bibliográfica com os autores Cardoso
(2012), Fonseca (2012), Silva (2006) dentre outros que venham amparar nosso estudo. O trabalho
iniciará com uma abordagem sobre os históricos da literatura infantil, a importância da leitura, os
conceitos de leitura e o hábito de contar histórias desde pequenos.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Cognitivo; Meios Sociais.
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INTRODUÇÃO

E

stamos imersos em um ambiente social, num mundo cheio de avanços tecnológicos, em meio a um desenvolvimento científico abrangente, e a escola é um dos
lugares onde discutimos, criamos e trocamos conhecimento.

Diante disso, é importante discutir a educação infantil neste momento da história, porque recentemente, no Brasil, essa etapa da educação é obrigatória para todas as crianças
com idades de 4 a 5 anos. Por meio da leitura, a criança pode descobrir o mundo coletivo ou
individualmente, fazendo descobertas, trocar experiências e expor suas emoções, pois essa
é a base para o alcance novas informações.
A partir dessas reflexões, é essencial tornar essas atividades contínuas fazendo com
que as crianças despertem a alegria pela leitura. Portanto, este artigo visa compreender como
a leitura promove o desenvolvimento infantil por meio da emoção, da interação social e da
cognição.
É importante destacar que, há muitos anos, a educação tem o foco de promover a
formação de indivíduos responsáveis e atuantes na sociedade, e nesse sentido as escolas
procuram compreender e desenvolver as habilidades de leitura e escrita das crianças.
Sendo uma das funções primordiais da escola, formar leitores assíduos possibilitando
o acesso a diversas matérias que sejam capazes de estimular o gosto pela leitura. Assim,
vamos esclarecer e refletir sobre as visões e teorias de Fonseca (2012) e Cardoso (2012),
incluindo outros autores, com métodos reflexivos que contribuem para esta pesquisa.
Primeiramente, vamos apresentar algumas legislações nacionais, que fortaleceram as
políticas voltadas para educação infantil. Em seguida, discutiremos a visão de alguns autores
sobre a literatura infantil e sua importância para o seu desenvolvimento.
Nesse sentido, pode-se esperar que esta pesquisa seja útil para discussão e reflexão
literária apoiada na educação infantil, e fundamentos do trabalho de muitos educadores.

31 - maio/2021 - Educar FCE

409

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
No início da história, a educação infantil
de longo prazo era responsabilidade da família e do seu grupo social, ao longo da história,
a educação infantil vem crescendo e se modificando, principalmente na era da revolução
industrial, onde as mulheres deixaram suas
cidades e suas casas para entrar no mercado
de trabalho.
Com o mundo se desenvolvendo, surgiram pensadores e pesquisadores, onde
indagaram sobre o sistema e buscaram mudanças em conceitos e paradigmas. Através
de diversos processos de democratização,
dos quais debates, fóruns, pesquisas e políticas públicas sobre os direitos das mulheres
e crianças.
A lei de diretrizes e bases da educação
nacional, foi uma das primeiras leis que definiu uma nova doutrina em relação à educação
infantil. Desta forma, a constituição reconhece
a criança como cidadão, segundo os direitos
impostos a elas como: os direitos no desenvolvimento, em creches e pré-escolas. No art.
22, a lei de diretrizes e bases da educação
nacional (LDB) acredita que a educação infantil é parte indispensável cujo objetivo da
educação básica é treinar os alunos para
garantir a formação geral necessária para o
exercício da cidadania progrida no trabalho e
contínuo nos estudos.
Craidy (2001), esclarece que o estatuto
da criança e do adolescente, sobre a lei federal nº 8.09/19 990, possui os direitos da
criança e do adolescente bem como os princípios que devem nortear as políticas de atendimento. De acordo com os princípios legais,
morais, políticos e estéticos, a educação de
crianças constitui a primeira etapa da educação básica, com o objetivo de desenvolver o
físico, psicológico, cognitivo, emocional, religioso e social, complementando o comportamento familiar (BRASIL,1990):

A responsabilidade da família, da sociedade e do estado em garantir a segurança
das crianças, dando prioridade absoluta
do direito do jovem à vida e à saúde, alimentação, educação, lazer, especialização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e vida familiar” (BRASIL,1998, art.29),
(BRASIL,1990).

O crescimento geral da criança deve
ser compartilhado com familiares considerando a maneira como as crianças enxergam
suas vidas, pois podem vivenciar o mundo de
uma forma única, acumulam conhecimentos,
expressando desejo e curiosidade.
Dessa forma, percebemos que a educação infantil avançou muito tendo em vista
que a legislação nacional tem fortalecido no
segmento de mercado e tem nos levado a
refletir no processo de ensino e o crescimento
geral da criança, podendo ser inserido em um
mundo moderno e culturalmente rico.

LITERATURA INFANTIL
Quando pensamos em literatura, pensamos em algo subjetivo, porém uma das
características da leitura é que proporciona
ao indivíduo informações e conhecimento. De
acordo com Freire (2011), o indivíduo que
adquiriu a literatura, já possui a literatura do
mundo, mas ambas só se completam como
o domínio do conhecimento.
Já Martins (2006), relata que compreender a literatura é uma experiência individual que pode ser caracterizada como sendo
a decodificação de signos linguísticos, por
meio dos quais o leitor decifra os sinais. O
autor afirma que a leitura é realizada com um
diálogo entre o leitor e o que está sendo lido,
podendo ser de forma escrita, sonoro, gestual e visual. Partindo dessa ideia que a leitura
não é apenas a decifração de sinais, mas sim,
uma compreensão de mundo.
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Já a literatura infantil se define como um
conjunto de publicações que seu conteúdo tenha em formas recreativas ou didáticas, onde
ambas sejam destinadas ao público infantil.
Podendo se dividir em dois momentos: a escrita e a lendária.
A lenda nasceu sobre a necessidade
das mães em se comunicarem com seus filhos, para dizer coisas que os cercavam, contados apenas, não registrados por escrito. Os
primeiros livros infantis surgiram no século
XVII, quando escreveram as histórias contadas por via oral. Eles eram origens satíricas,
concebidos por intelectuais que lutaram contra a opressão para estigmatizar e condenar
os costumes que oprimiam as pessoas.
O início da literatura infantil pode ser
marcado entre os anos 1678 e 1703, com
livro “Mãe ganzá”, “O barba azul”, “Cinderela”, “A gata-borralheira”, “O gato de bota” e
o “Patinho Feio”. Surgindo depois escritores
de contos infantis como: Andersen, Colidiu,
Irmãos Grimm, Lewis Carroll, Bush.
Sendo a literatura sem dúvida algo fundamental na infância, e a ânsia o conhecimento e o domínio da vida, que caracteriza
o homem de todas as épocas. As narrativas,
como fábulas, parábolas, mitos, sagas e contos maravilhosos fazem parte dessa importância do conhecimento e desenvolvimento
infantil,
A leitura da criança não é como às vezes
se ouve, e sim os meios de escapar ou
uma única compensação". É um modo de
representação do real. Através de uma
pretensão, o leitor reage experimentando
emoções e reações (GOÊS, 1990, p. 16).

Isso explica que contos de fadas são
fascinantes para os dias atuais, pois atingem
diretamente a imaginação da criança, criando
uma sensibilidade estética, muitas vezes mais
precisa do que o adulto. Pois, a criança combina os personagens de uma maneira muito
mais íntima do que o adulto.

Visão e perspectiva coexistem e, até
certo ponto, não estando isoladas. O hábito da leitura estimula a criatividade, aumenta
o vocabulário, simplifica a compreensão do
conteúdo da leitura, promove a escrita, aumenta a comunicação, expande o conhecimento, aumenta a consciência crítica e ajuda
na vida profissional. O contato de leitura deve
começar em uma idade jovem, quando as
crianças mostram curiosidade pelo o ato de
ler.
Nesse contexto percebe-se que a leitura
é de suma importância necessário na inserção da criança nesse mundo letrado de modo
que ela possa acompanhar o desenvolvimento global que ocorre em torno dela.

A LEITURA NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Nos primeiros anos de vida de uma
criança, são marcados por grandes descobertas e transformações. Gradualmente, os
pequenos começam a entender o mundo em
que vivem, aprendem a lidar consigo mesmo
e com outras crianças.
Ao usarmos a leitura como recurso didático, procuramos encontrar a conexão entre a
realidade e a imaginação das crianças como
uma clara conexão com a aprendizagem. As
histórias infantis oferecem atividades destinadas a habilidades de alfabetização interdisciplinar, tornando algo que parecia cansativo
mais emocionante.
Para Fonseca (2012), a educação infantil não precisa se concentrar apenas na literatura, segundo o autor, as crianças são muito
observadoras e podem formular boas perguntas, relacionar conhecimento e até levantar
hipóteses através de textos informativos.
Por meio da leitura a criança desenvolve o senso crítico, a imaginação e a criatividade, onde estimula os seus futuros valores.
A escola é a grande impulsionadora para a
criança conseguir estes estímulos, de modo
que desde cedo a criança se desenvolva.
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Segundo Piaget (1967), o desenvolvimento da criança ocorre por estágios, havendo uma modificação progressiva dos esquemas de assimilação proporcionando inúmeras
maneiras da criança interagir com o meio. Os
estágios podem se dividir em quatro:
1º Estágio se desenvolve no senso motor ocorrendo de 0 a 2 ano;
2º Estágio se desenvolve no pré-operacional de 2 a 5 anos;
3º Estágio das operações concretas
dos 7 aos 12 anos;
4º Estágio das operações formais dos
12 anos em diante.
Os livros adequados nesta fase devem
ter uma linguagem simples com começo, meio
e fim. As imagens devem predominar sobre
o texto. Os personagens podem ser humanos, bichos, robôs, objetos, especificamente
sempre traçando o comportamento, com bom
e mau, forte e fraco, feio e bonito. Histórias
engraçadas, onde o bem vença o mal atraem
muito o interesse da criança nessa fase.
Nesse estágio do desenvolvimento infantil se desenvolve a partir de noções de
tempo, espaço, velocidade, ordem e causalidade, sendo capaz de relacionar diferentes
aspectos e absorver dados da realidade, não
se limitando apenas em uma representação
imediata, com mais de uma forma de abstração.
Segundo Kleiman (2004, p.32), o processo de leitura ocorre seguindo uma estrutura, desde o material escrito até o uso de
imagens:

Figura 1 Estrutura do processo de leitura Fonte: Kleiman (2004, p. 30)

Para Araújo (2016) a criança quando
apresentada ao mundo da leitura necessita receber apoio e incentivo para que tal prática se
concretize, visto que a participação da família
e professores são de extrema importância.
Segundo o ministério da educação
(MEC), o incentivo à leitura de criança e adolescentes desempenham papéis como:
• Desenvolve o repertório: É uma maneira de ter acesso à informação e,
com eles, encontrar melhorias no
mundo.
• Senso crítico: leitura de livros, incluindo romances que ajudam a entender
o mundo e a nós mesmos.
• Conhecimento geral: além de ser um
compromisso, a leitura melhora nossas referências e nossa capacidade
de comunicação.
• Aumente o vocabulário: graças aos
livros, descobrimos novas palavras
e novos usos que já conhecemos.
• Estimular a criatividade: A leitura é
a base para liberar a imaginação. A
partir do livro, criamos lugares, personagens e histórias.
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• Promover a escrita: ler é um hábito,
que se reflete no campo da escrita,
ou seja, pessoas que leem mais escrevem melhor.
É importante que as crianças embarquem no mundo da imaginação, poesia e
charme que a literatura infantil pode oferecer.
Nele, desperte a alegria de ouvir a história,
desperta suas emoções e proporcione a maior
conexão com o mundo de conhecimento.
A inserção de crianças de 4 e 5 que
possuem a oportunidade de entrar e contato
com o mundo da leitura, sem serem forçadas a ler e a escrever, se desenvolverão melhor nos primeiros anos de vida, pois essa
inserção da criança no mundo letrado desde
cedo amplia seu processo de desenvolvimento cognitivo e desenvolve a compreensão e
interpretação.
Nesse sentido, quanto mais cedo incentivar a criança a leitura, mais terão oportunidades de gostar de ler, pois, precisam ter esse
contato com a leitura, e com livros, mesmo
sendo de imagem, o que trará uma interpretação de seu modo. O uso dessa imaginação
é muito importante para sua criatividade de
desenvolvimento intelectual.
A interação entre uma criança muito pequena e a literatura através de livros, revistas e exercícios de leitura e escrita é
um material bastante suficiente. As crianças devem participar dos exercícios para
aprender a usá-los, rodando de leitura, citando histórias, leitura, canções, programas literários, jogos sob a forma de livros
(MARICATO,2005, p 10).

O autor Coelho (2010), relata que além
de aprender a decodificar o sistema de escrita
é também necessário que as crianças saibam
utilizar a leitura e a escrita, para envolver-se
com as práticas sociais. Tendo como objetivo ampliar o ato de alfabetização no sistema
educativo, no sentido social de aprender a ler
e a escrever.
Diante dessa ampliação, o processo de
alfabetização está além de ensinar habilidade,
pois abrange o domínio dos conhecimentos
que pode permitir o uso dessa habilidade.
Sendo o letramento começado bem antes da
criança pegar um lápis ou conhecer as letras
e as formas de escrever:
Uma criança que entende quando um
adulto diz "olha o que a fada madrinha
trouxe hoje! ", esta criança cria uma conexão com o texto escrito, conto de fadas:
então ela comparece a um evento sobre
alfabetização (COELHO,2010, p 80).

As escolas precisam desenvolver habilidades relacionadas à compreensão, interação e explicação. Diante de tudo isso, percebe-se o tamanho da responsabilidade e da
importância que a educadora infantil tem na
vida escolar das crianças, o papel da escola e do professor são fundamentais, ambos
devem mostrar as possibilidades de escrita e
como ela está presente socialmente nas suas
diversas funções.
Partindo desta realidade, as escolas
devem oferecer atividades motivadoras que
despertem nelas o desejo de aprender.

Por isso as escolhas precisam ter intenção pedagógica bem planejada no que diz
respeito ao trabalho com leitura e com inserção das crianças nesse mundo letrado, sendo
fundamental para seu desenvolvimento. Pois,
a leitura envolve uma série de capacidades
que vão muito além de pura decodificação.
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O PROFESSOR COM INCENTIVADOR
O processo de leitura muitas vezes se
inicia em casa com os pais que dão o exemplo aos seus filhos. No entanto, quando essa
prática não possui início no seio familiar, é na
escola que a criança vai ter o contato com o
livro, onde será preciso ingressar na pré-escola.
Magnani (2001), diz que para aprender
a ler e a escrever é preciso antes de tudo ser
alfabetizado, o processo cabe diretamente ao
professor incentivar o hábito de leitura e mostrar que o ato de ler é algo muito interessante.
Na idade pré-escolar e nos primeiros
anos de escola, contar e ler história em voz
alta e falar sobre livros de gravuras é importantíssimo para o desenvolvimento do vocabulário, e mais importante ainda para a motivação da leitura.
O processo de ensino por meio da escola e do professor contribui com o conhecer,
ajudando a formar indivíduos aptos a enfrentar o mundo. O hábito de ler é um grande processo na vida infantil, pois normalmente tem
início com a alfabetização na escola, assim a
criança irá carregar atividade por toda a vida.

O professor é antes de tudo o facilitador
da leitura e o formador de futuros leitores. O
professor deve ser um profissional dedicado
à leitura e aprendizagem. Instruindo os alunos
sobre as estratégias existentes para se tornarem mediadores no desenvolver a emoção,
sentido e cultura.
Cabe ao professor desempenhar um papel diferente do que anteriormente exercia. O mesmo torna-se um agente transformador de informações ao selecionar
informações, mostrando como descobrir
e selecionar de que maneira transformar
em saberes (ANTUNES,2001, p12).

Segundo o autor, o professor deve assumir o papel de mediador, onde os alunos
possam ler através dele. O Professor deve
criar condições estimuladoras e desafiadoras
para que os alunos possam refletir e buscar
alternativas para solucionar, de maneira criativa, os problemas que venham surgir.
A sala de aula deve ser o ambiente estimulador e o professor seu colaborador, oferecendo aos alunos a oportunidade de serem
bons leitores, fazendo interferências a partir
do conhecimento prévio e explorando a heterogeneidade dos alunos. Para Silva (1998), a
função da leitura trabalha nas seguintes formas:
• A leitura essencial para qualquer
área do conhecimento;
• A leitura relacionada ao sucesso
acadêmico do indivíduo diretamente
ligado a não evasão escolar;
• A leitura como instrumentos para
aproximar o ser humano e diminuir
o preconceito; e

Figura 2- A leitura no Ensino Fonte: LOURENÇO
(2011, p.76)

• A leitura facilita na aprendizagem e
diminui a massificação executada
pelo entretenimento.
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O professor como incentivador, deve
trabalhar com texto do contexto real dos alunos, para daí sim, iniciar a leitura de forma
prazerosa e criativa, desenvolvendo em suas
aulas, a leitura compartilhada ou livre.
Leitura Compartilhada: consiste em realizar uma leitura para toda sala de aula, ou
seja, os alunos que ainda não sabem ler começam a ouvir a linguagem escrita, dividindo
a leitura com o professor, criando uma relação de convívio com ato de ler. Contando histórias diariamente para os alunos, o professor
estabelece gradualmente a percepção de que
o ato de ler é um hábito do cotidiano, e assim
começa a tomar gosto pela mesma.
Leitura Livre: Consiste em implantar momentos de leitura com uma grande variedade
de livros, como gibis, revista entre outros, no
momento em que os alunos estão lendo é interessante que o professor escolha algo para
ler junto aos alunos, pois assim servirá de
exemplo de motivação.
Sendo o professor formador de opinião
nas primeiras séries, implantando conceitos
de leitura e práticas diárias gerando futuros
leitores ativos. De acordo com Silva (2006,
p.360),
Como a imitação, faz parte do processo
de aprendizagem da criança, ver outras
pessoas lendo é importante para as suas
primeiras experiências com a leitura.
Aprende-se a ler vendo outras pessoas
lerem, prestando atenção, experimentando acertos e erros (SILVA, 2006, p. 360).

O autor enfatiza a importância de reflexão durante o ato de ler, considerando este
um fenômeno ou uma experiência ligada ao
inconsciente. Portanto, pode-se sintetizar a
ideia do autor que reflexão através da leitura
dará origem a uma tomada de posição do
leitor, levando a refletir sobre a importância do
ato de lecionar, ajudando na busca da verdade e fazendo o participar da renovação cultural que é fator inerente ao desenvolvimento
infantil.

No decorrer de todo artigo, ficou ciente
a magnitude da responsabilidade e da importância da educação infantil na vida escolar,
sendo fundamental o papel da escola e do
professor, que devem mostrar a possibilidade
de escrever e de saber escrever.
Partindo da realidade das crianças, o
professor deve oferecer atividades motivadoras que despertem o desejo de aprender. Ao
fazer essas mediações, o professor estará visando a formação de pessoas críticas e perspectivas na sociedade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método de pesquisa é o método que
mais abrange os projetos, à medida que responde, uma vez, a pergunta: como? que? cadê?
Quando? A metodologia utilizada delineia a forma
necessária para atingir os objetivos embasados
por este estudo.
Na pesquisa bibliográfica os pesquisadores devem ter contato com o material, para que
possam embasar cientificamente todo o material
com o intuito de elaborar comparações entre o
acervo, obtendo sua própria conclusão e desenvolvimento com aparatos científicos.
Para o desenvolvimento do estudo utilizou-se a pesquisa bibliográfica, onde foram consultadas várias literaturas relativas ao assunto em estudo, artigos publicados na internet, e livros e que
possibilitaram que este trabalho tomasse forma
para ser fundamentado. As fontes bibliográficas
foram a base do trabalho e nortearam todas as
considerações bem como a pesquisa. A técnica
de coleta de dados foi bastante adequada para
obtenção das informações necessárias acerca
do que os profissionais da educação pensam e
sentem sobre o tema estudado.
Os autores, Cardoso (2012), Fonseca
(2012) e Silva (2006), foram de grande importância, pois suas reflexões e argumentos trouxeram uma visão de que o caminho mais eficaz
para inserção da criança começa na leitura nos
primeiros anos de vida, e seu conhecimento ao
longo dos anos irá proporcionar auto realização
e autonomia no futuro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste estudo foi possível compreender que a formação da criança em todos os
sentidos sendo eles psicológicos, social, educacional e cultural, sendo imprescindível para a
construção do cidadão futuro, pois a formação adequada proporciona ao indivíduo desempenhar suas capacidades em prol da sociedade.
A pesquisa apontou que a literatura é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. Por meio dela a leitura acontece de maneira rápida, além da
socialização, interação e aprendizado.
Para o desenvolvimento do gosto pela leitura são necessárias diversas maneiras, no
artigo fica claro o uso de ferramentas que os professores desempenham como: a dramatização, leitura em sala de forma sequenciada e projetos que despertem o interesse pela leitura,
mostrando para criança como ler é algo prazeroso.
Diante disso, conclui-se que é essencial ler para as crianças desde cedo, pois assim
estaremos proporcionando o contato com o mundo letrado, pois a linguagem oral e escrita
proporciona o mundo de imaginação da criança. Assim os educadores infantis precisam
entender a importância do trabalho realizado nessa etapa educacional para ampliar as capacidades das crianças de forma significativa, fortalecendo o gosto pela leitura. As técnicas
abordadas no artigo são capazes de despertar nas crianças o interesse e o prazer pela leitura,
a modo de futuros cidadãos letrados, que possam argumentar e desenvolver senso crítico
sobre diversos assuntos.
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ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema, conhecer
e compreender alguns elementos básicos para o conhecimento da organização escolar e para
a atuação dos professores e do pessoal técnico-administrativo, as concepções de organização
e gestão escolar, a estrutura organizacional da escola, as funções do sistema de organização
e gestão da escola e ou elementos constitutivos do processo organizacional. A educação é
compreendida como um processo social, bem público, direito de todos, a sociedade tem como
objetivo assegurar a coesão e a equidade social, a solidariedade e o desenvolvimento pessoal
de todos, em uma perspectiva oferecer igual oportunidade de ingresso, independentemente de
suas origens, diferenças e diversidades, mas garantir que possam ter o seu lugar como sujeito,
cidadão e aprendente igualmente assegurado.

Palavras-chave: Escola; Gestão; Organização; Público.
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INTRODUÇÃO

O

s estudantes são sujeitos potentes, autônomos íntegros e capazes de aprender
e desenvolver-se, contanto que os processos educativos a eles destinados considerem suas características e seu contextos, é necessário respeitar e valorizar
a diversidade e a diferença, reconhecendo o modo de ser, pensar e de aprender de cada
estudante, propiciando desafios que sejam adequados às suas características biopsicossociais, apostando nas possibilidades de crescimento e orientando-se por uma perspectiva de
educação inclusiva, plural e democrática para toda a sociedade brasileira:
Partimos do princípio de que todos os estudantes são sujeitos íntegros, potentes, autônomos e,
portanto, capazes de aprender e desenvolver-se, contanto que os processos educativos a eles
destinados considerem suas características e seu contexto e tenham significado para suas vidas.
Assim sendo, buscamos fortalecer políticas de equidade, explicitando os direitos de aprendizagem,
garantindo as condições necessárias para que eles sejam assegurados a cada criança e adolescente da Rede Municipal de Ensino, independente da sua realidade socioeconômica, cultural,
étnico-racial ou geográfica (CURRÍCULO DA CIDADE: Língua Portuguesa, 2019, p.14).

É necessário distinguir, no estudo dos processos de organização e gestão, duas concepções bastante diferenciadas em relação às finalidades sociais e políticas da educação a
primeira é a a concepção científico-racional e a segunda concepção sócio crítica, assim não
é difícil aos futuros professores fazerem a distinção entre essas duas concepções.
Na concepção científico-racional prevalece uma visão mais burocrática e tecnicista de
escola, sendo tomada como uma realidade objetiva e neutra, que deve funcionar racionalmente, por isso, pode ser planejada, organizada e controlada, de modo a alcançar melhores
índices de eficácia e eficiência.
Na concepção sócio-crítica, a organização escolar é concebida como um sistema que
agrega pessoas, destacando-se o caráter intencional de suas ações, a importância das interações sociais no seio do grupo e as relações da escola com o contexto sociocultural e político.
A organização escolar não é uma coisa objetiva, um espaço neutro a ser observado, mas
algo construído pela comunidade educativa, envolvendo os professores, os alunos e os pais.
Na garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem, possibilitar por práticas pedagógicas o uso real, contextualizado no processo de ensino e aprendizagem, construção do
conhecimento e emancipação do sujeito. As escolas precisam estar em um constante movimento dialético, possibilitando o protagonismo juvenil, uma prática reflexiva pautada pela ação,
possibilitando o registro do próprio percurso da unidade escolar e o do estudante, verificando
quais objetivos ainda não foram alcançados, sempre que necessário para a revitalização de
novas práticas pedagógicas e metodologias ativas, para garantia dos objetivos e direitos de
aprendizagem e uma educação pública real e contextualizada para toda a sociedade,
Respeitar e valorizar a diversidade e a diferença, reconhecendo o modo de ser, de pensar e de
aprender de cada estudante, propiciando desafios adequados às suas características biopsicossociais, apostando nas suas possibilidades de crescimento e orientando-se por uma perspectiva
de educação inclusiva, plural e democrática (CURRÍCULO DA CIDADE: Língua Portuguesa, 2019,
p.14).
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Na premissa de garantir o acolhimento dos estudantes em espaços organizados, vivências oferecidas, tempos para as elaborações, construção de conhecimento e levantamento
de hipóteses e desenvolvimento de autonomia e protagonismo juvenil é necessário assegurar
interações qualitativas por meio das relações, interações, realização projetos pedagógicos,
diversas linguagens nas experiências, pois a aprendizagem ocorre de fato quando os estudantes vivem e convivem, em tempo real e contextualizado.
Fundamentalmente o direito à educação é uma formação indispensável para a realização
pessoal, formação para a vida produtiva e pleno exercício da cidadania do sujeito. Entretanto
nas ações e planejamento é necessário selecionar e organizar as aprendizagens a serem
asseguradas ao longo de todas as etapas e modalidades da Educação Básica e fomentar a
revitalização das práticas pedagógicas.
Na garantia de objetivos e direitos de aprendizagem assegurados, para assim formar
cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável.
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CONCEPÇÕES DE ORGANIZAÇÃO
ESCOLAR
Esquematicamente, podemos considerar
quatro concepções: a técnico-científica, a autogestionária, a interpretativa e a democrático-participativa. As três últimas possuem traços
comuns que as aproximam da denominação
anteriormente mencionada de concepção sociocrítica.
A escola pública é a possibilidade de
não apenas oferecer para todos igual oportunidade de ingresso, independentemente de
suas origens, diferenças e diversidades, mas
garantir que todos possam ter o seu lugar
como sujeito, cidadão e aprendiz igualmente
assegurado.
A concepção técnico-científica apresenta prescrição detalhada de funções e tarefas,
acentuando-se a divisão técnica do trabalho
escolar, o poder centralizado no diretor, destacando-se as relações de subordinação, em
que uns têm mais autoridade do que outros,
com ênfase na administração regulada rígido
sistema de normas, de regras e de procedimentos burocráticos de controle das atividades.
Por vezes descuidando-se dos objetivos
específicos da instituição escolar, constituindo
formas de comunicação verticalizadas de cima
para baixo, baseadas mais em normas e regras do que em consensos, com maior ênfase
nas tarefas do que nas interações pessoais.
A concepção autogestionária apresenta
a criação de vínculo das formas de gestão interna com as formas de autogestão social de
modo a promover o exercício do poder coletivo na escola para preparar formas de autogestão no plano político. Assim as decisões
coletivas ocorrem por meio de assembleias e
reuniões, buscando eliminar todas as formas
de exercício de autoridade e poder, com ênfase na auto-organização do grupo de pessoas
da instituição, por meio de eleições e da alternância no exercício de funções, recusando o
cumprimento taxativo de normas e sistemas de

controles, acentuando-se a responsabilidade
coletiva, com forte crença no poder instituinte
da instituição institui a recusa de todo poder
instituído.
O caráter instituinte se dá pela prática da
participação e autogestão, modos pelos quais
se contesta as formas de poder instituído, com
ênfase nas relações pessoais, mais do que
nas tarefas.
A concepção interpretativa concebe a
escola como uma realidade social subjetivamente e socialmente construída, não uma estrutura dada e objetiva, de maneira que privilegia menos o ato de organizar e mais a ação
organizadora com valores e práticas compartilhados. A ação organizadora valoriza muito as
interpretações, valores, percepções e significados subjetivos, destacando o caráter humano
e secundarizando o caráter formal, estrutural,
normativo.
Na concepção democrático-participativa
a qual apresenta definição explícita de objetivos sócio-políticos e pedagógicos da escola,
pela equipe escolar, acontece a constante articulação entre a atividade de direção e a iniciativa e participação das pessoas da escola e das
que se relacionam com ela em um alto nível de
qualificação e competência profissional.
Na incessante busca de objetividade no
trato das questões da organização e gestão,
mediante coleta de informações reais, sem prejuízo da consideração dos significados subjetivos e culturais, realizando acompanhamento
e avaliação sistemáticos com finalidade pedagógica diagnóstico, acompanhamento dos trabalhos, reorientação de rumos e ações, tomada de decisões com ênfase tanto nas tarefas
quanto nas relações interpessoais.
Na concepção democrático-participativa
argumenta-se em favor da necessidade de se
combinar a ênfase nas relações humanas e na
participação nas decisões com ações efetivas
para se atingir com êxito os objetivos específicos da escola. Para isso, valoriza os elementos internos do processo organizacional
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, o planejamento, a organização, a direção, a
avaliação, uma vez que não basta a tomada de
decisões, é preciso que elas sejam postas em
prática em função de prover as melhores condições para viabilizar os processos de ensino
e aprendizagem,

cidas a cargos e funções, que são legitimadas
em forma de atribuições legais de um dado
exercício profissional, mas sim um significado
alargado ao termo, em que todos estão implicados com a prática educativa como prática
social.

Pensar numa educação democrática é
pensar numa educação feita para todos
e com todos, que promova igualdade de
condições, observando as diferenças, as
desigualdades, as diversidades culturais,
étnicas, sociais, políticas e econômicas
(CURRÍCULO DA CIDADE: Educação Infantil, 2019, p.179).

O Projeto Político Pedagógico anunciador da gramática pedagógica orientadora do
currículo da unidade educacional encerra um
ato político refletido coletiva e colaborativamente, implicado com um duplo movimento de tomada de consciência da realidade educacional
da instituição e de tomada de decisão em favor
de mudanças que se façam necessárias,

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. Compreende-se
por gramática pedagógica,
[...] a expressão de uma ideologia educacional (KOHLBERG; MAYER, 1972) ou de
um modelo pedagógico que se constitui
a partir de determinados pressupostos filosóficos e científicos traduzidos em um
conjunto de concepções a compor um
quadro de referência interpretativo (NUTHALL; SNOOK, 1973) norteador de uma
determinada forma de pensar, organizar
e conduzir a ação educativa (PINAZZA,
2014, p. 53)

Essas concepções representam estilos
de gestão em seus traços gerais, possibilitam
fazer análises da estrutura e da dinâmica organizativas de uma escola, mas raramente se
apresentam de forma pura em situações concretas. Características de uma concepção podem ser encontradas em outra, embora sempre seja possível identificar, nas escolas, um
estilo mais dominante.
Pode ocorrer, também, que a direção
ou a equipe escolar optem por determinada
concepção e, na prática, acabam reproduzindo
formas de organização e gestão mais convencionais, geralmente de tipo técnico-científico. A
gestão não pode e não deve se confundir com
a ideia de mero gerenciamento de condições
pessoais ou materiais, nem tampouco se reduzir a especificações estatutariamente estabele-

A melhoria do ensino é sempre uma questão institucional é uma instituição social,
como é a escola, é mais do que a simples
reunião de professores, diretor e outros
profissionais. A escola, ou melhor, o mundo escolar é uma entidade coletiva, situada num certo contexto, com práticas, convicções, saberes que se entrelaçam numa
história própria em permanente mudança.
Esse mundo é um conjunto de vínculos
sociais frutos da aceitação ou da rejeição
a uma multiplicidade de valores pessoais
e sociais (AZANHA, 2006, p. 103).

Assim torna-se admissível a ideia de um
projeto pedagógico o qual necessite visar à
melhoria desse mundo com relação às suas
práticas específicas, seja compreendido e restrito a uma mera ficção burocrática, indo na
contramão do fruto da consciência e do esforço da coletividade escolar.

ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL ESCOLAR
A escola possui um papel insubstituível
e um espaço ímpar na constituição do pensamento científico e na ampliação do potencial
psíquico de cada criança, adolescente, jovem
ou adulto, como uma instituição social com o
objetivo de garantir o acesso ao conhecimento
historicamente construído pelo ser humano e
às heranças culturais, na perspectiva de garantia de direitos e respeito às particularidades,
gostos e singularidades de cada sujeito da
unidade escolar.
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De maneira que as relações que se estabelecem em seu interior são determinantes
para que processos de mediação das aprendizagens impulsionam os estudantes às novas e mais elevadas formas de interação, de
expressão da linguagem e de pensamento, na
construção de uma identidade plural, social e
democrática,
Atualmente, muitos são os desafios para
que a escola cumpra sua função social: o
ritmo com que as mudanças ocorrem, as
novas configurações familiares, as diversidades presentes no cenário escolar, o
acesso rápido à informação, os abalos da
economia, a violência urbana, os riscos
da devastação ambiental, entre outros fatores. Todos eles permeiam os processos
de ensino e de aprendizagem e requerem
dos profissionais da educação, cada vez
mais, engajamento em relação a seu fazer
e a sociedade em que vivemos (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS: Coordenação Pedagógica, 2019, p.13).

As unidades escolares são compostas
por diferentes segmentos dentre eles o conselho de escola, direção, setor técnico-administrativo, setor pedagógico, comunidade escolar,
corpo docente, estudantes.
O coordenador pedagógico ou professor-coordenador supervisiona, acompanha,
assessora, apoia, avalia as atividades pedagógico-curriculares, sua atribuição prioritária
é prestar assistência pedagógico-didática aos
professores em suas respectivas disciplinas,
no que diz respeito ao trabalho interativo com
os alunos.
O trabalho do coordenador pedagógico em cada unidade escolar tem um amplo e
complexo fazer, suas atividades 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, têm a importante função
da orientação pedagógica procurando articular
as atividades de aprendizagem, ensino, avaliação, formação e relação com a comunida-

de, a busca de inovações coerentes com os
conceitos de aprendizagens comprometidos e
com a qualidade social da educação pública
de qualidade para todos e todas.
Há lugares em que a coordenação se
restringe à disciplina em que o coordenador é
especialista, em outros, a coordenação se faz
em relação a todas as disciplinas. Outra atribuição que cabe ao coordenador pedagógico
é o relacionamento com os pais e a comunidade, especialmente no que se refere ao funcionamento pedagógico-curricular e didático
da escola e comunicação e interpretação da
avaliação dos alunos.
As instituições auxiliares atuam de forma
paralelamente à estrutura organizacional, muitas escolas mantêm Instituições como a APM
(Associação de Pais e Mestres), o Grêmio Estudantil, o Conselho de Escola instituições democráticas e deliberativas com a participação
de todos e todas, com suas vozes contempladas, por meio de uma escuta sensível e atenta,
na garantia da lisura do processo democrático
social colaborativo e participativo.
Corpo docente (professores) e corpo
discente( alunos), as funções do sistema de
organização e gestão da escola, o processo
de organização escolar dispõe, portanto, de
funções que são as propriedades comuns ao
sistema organizacional de uma instituição, a
partir das quais se definem ações e operações
necessárias ao seu funcionamento. Mediar os
conhecimentos histórica e culturalmente construídos pressupõe organizar os processos de
aprendizagem e concretizar o ensino por meio
da prática educativa,
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).
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Todos os gestores escolares estão diretamente implicados com a finalidade pedagógica
da escola, ainda que tarefas administrativas e,
por vezes, burocráticas, sejam necessárias.
Paro (2012), ao refletir sobre a gestão escolar, é a compreensão em relação a processos
administrativos e pedagógicos. Não é raro o entendimento equivocado, de que diretores e assistentes de diretor possuem apenas atribuições
administrativas, enquanto coordenadores devem
assumir as atribuições pedagógicas.
O autor defende que “a boa realização do
ensino (atividade-fim) é a razão de ser de todas
as demais atividades (atividades-meio)” (PARO,
2012, p.66) e que, assim sendo, não faz sentido
a “dicotomia”, por vezes existente, entre administrativo e pedagógico.
É preciso que a gestão escolar assuma
um caráter mediador, que gerencie os recursos
de maneira que o objetivo pedagógico - o processo de ensino e de aprendizagem se realize
sob as melhores condições possíveis.
Dentre as funções ou elementos da organização e gestão da escola estão o planejamento
o qual explicita objetivos e antecipação de decisões para orientar a instituição, prevendo-se o
que se deve fazer para atingi-los. A organização:
racionalização de recursos humanos, físicos,
materiais, financeiros, criando e viabilizando as
condições e modos para se realizar o que foi
planejado. Direção e coordenação caminhando
para a coordenação do esforço humano coletivo
do pessoal da escola e a avaliação apresentar
a comprovação e avaliação do funcionamento
da escola.
A gestão escolar é uma atividade complexa e fundamental para o sucesso do objetivo final
da escola, que é proporcionar aprendizagens,
desempenhar um papel, fundamental e intransferível, ao garantir a interligação entre as dimensões da gestão escolar de forma harmônica e
direcionada para o objetivo fundamental da escola, que é o de propor situações que favoreçam a
qualidade do ensino e a aprendizagem de todos
e todas, não apenas os estudantes são sujeitos
da aprendizagem, pois todos os atores da escola
e a comunidade também o são.

GESTÃO PARTICIPATIVA
A conquista da cidadania requer um esforço dos educadores em estimular instâncias
e práticas de participação popular.
A participação da comunidade possibilita à população o conhecimento e a avaliação
dos serviços oferecidos e a intervenção organizada na vida da escola.
Intencionalidade clara e definida significa
a resolução de fazer algo, dirigir o comportamento para algo que tem significado para nós,
projetando nos objetivos que, por sua vez, dão
o rumo, a direção da ação.
Alguns princípios da organização e gestão escolar participativa são a autonomia das
escolas e da comunidade educativa, relação
orgânica entre a direção e a participação dos
membros da equipe escolar, envolvimento da
comunidade no processo escolar, planejamento das tarefas, formação continuada para
o desenvolvimento pessoal e profissional dos
integrantes da comunidade escolar, utilização
de informações concretas e análise década
problema em seus múltiplos aspectos, com
ampla democratização das informações, avaliação compartilhada, relações humanas produtivas e criativas assentadas na busca de
objetivos comuns.
Atuar de forma eficaz na garantia de uma
gestão democrática fornece instrumentos que
promovem todas as dimensões da gestão escolar, sendo possível garantir que a construção
do projeto político pedagógico, seja realmente
um retrato da escola e, mais do que isso, um
caminho a perseguir para realizações a curto,
médio e longo prazo, sempre com o objetivo
de garantir a aprendizagem de todos os estudantes,
O Projeto Político Pedagógico é o plano
global da instituição. Pode ser entendido
como a sistematização, nunca definitiva,
de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se objetiva
na caminhada, que define claramente o
tipo de educação que se quer realizar,
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a partir de um posicionamento quanto à
sua intencionalidade e de uma leitura da
realidade. Trata-se de um importante caminho para a construção da identidade da
instituição (VASCONCELOS, 2007, p. 17).

Mobilizar uma equipe de profissionais
para a reflexão e transformação da prática,
exige da gestão escolar inúmeros esforços no
sentido de se constituir como liderança, dentro
de princípios democráticos, liderar uma equipe
que tem voz e escuta sensível, reflete sobre
sua ação educativa e se responsabiliza por um
projeto de escola que proporcione o desenvolvimento do potencial de cada estudante na
perspectiva da educação integral de qualidade
para todos e todas de nossa sociedade.

SISTEMA DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
ESCOLAR
As áreas de atuação que, articuladas
entre si, asseguram o apoio pedagógico e
operacional ao trabalho escolar, ajudando os
professores em seu exercício profissional na
escola e na sala de aula.
As seis áreas são: planejamento, formulação e execução do projeto pedagógico-curricular; organização e desenvolvimento do
currículo; organização e desenvolvimento do
ensino; práticas de gestão técnico-administrativas e pedagógico-curriculares; desenvolvimento profissional e avaliação institucional e da
aprendizagem.
O planejamento, formulação e execução
do projeto pedagógico-curricular assegura a
coordenar a formulação, o desenvolvimento e
a avaliação do projeto pedagógico-curricular,
no intuito de apresentar ideias e diretrizes relacionadas aos objetivos, às orientações curriculares e aos planos de ensino, auxiliando
tecnicamente na prática de elaboração do
projeto e dos planos de ensino, de maneira a
acompanhar e avaliar o desenvolvimento do
projeto pedagógico-curricular, especialmente
as atividades do currículo e do ensino.
A organização e desenvolvimento do
currículo fornece elementos para a formulação

dos objetivos e do papel da escola em face
das necessidades mais gerais da sociedade e
das necessidades locais, ajudando na elaboração dos planos de ensino no que se refere
aos objetivos por disciplina, à adequação dos
conteúdos à realidade concreta da escola e às
necessidades específicas dos alunos.
Com relação a organização e desenvolvimento do ensino, são desenvolvidas competências profissionais exigidas, as quais precisam oferecer aos professores capacitação em
metodologias e procedimentos específicos de
sua matéria, gestão da classe, orientação da
aprendizagem, diagnósticos de dificuldades
dos alunos e formas de enfrentá-las, práticas
de avaliação da aprendizagem etc.
Assegurar assistência profissional direta
aos professores na sala de aula, entre outros
meios, pela observação sistemática das aulas
realizada de comum acordo com os professores; acompanhamento do trabalho com sugestões, aconselhamento, encorajamento, avaliação, fornecendo apoio na adoção de medidas
de pedagogia diferenciada e de reforço nos
domínios das didáticas específicas das disciplinas, e outras medidas destinadas a melhorar
as aprendizagens, de modo a prevenir a exclusão e a promover a inclusão, auxiliando os
professores na análise e solução de problemas
de disciplina, conflitos e de outras situações
problemáticas, sugerindo práticas que facilitem
a gestão da classe.
As práticas de gestão tendem a prestar
assistência pedagógico-didática aos professores para se chegar a uma situação ideal de
qualidade de ensino (considerando o ideal e
o possível), auxiliando-os a conceber, construir e administrar situações de aprendizagem
adequadas às necessidades educacionais dos
alunos, coordenando a formulação e desenvolvimento do projeto pedagógico e da proposta
curricular, aplicando procedimentos de liderança democrático-participativa, coordenando o
esforço coletivo do grupo de profissionais em
função dos objetivos da escola e assegurando
o clima de trabalho necessário.
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O desenvolvimento profissional, a formação continuada é necessária para identificar
necessidades de formação dos docentes e
promover ações de desenvolvimento profissional por meio de reuniões, encontros de estudo
e de aprimoramento profissional, momentos de
análise e de reflexão sobre as orientações pedagógicas e as práticas docentes em seu contexto concreto, por meio da troca de experiências e da cooperação entre todos os docentes,
complementados com avaliação institucional
da escola e da aprendizagem.

Toda a atividade de planejamento inicia-se pela coleta de informações em relação a
uma situação que se deseja modificar ou a
problemas que precisam ser enfrentados, a
partir do que se formula um diagnóstico. Realiza-se a análise e interpretação dos dados com
base nos objetivos da instituição e em critérios
de qualidade desejada. Decisões são tomadas
sobre metas, prioridades, ações e formas mais
eficazes de produzir as mudanças necessárias
em função dos objetivos, de maneira a se elaborar o projeto ou plano de ação.

Coordenando o trabalho escolar por
meio da formação de uma boa equipe de trabalho, em que as pessoas trabalhem junto,
de forma colaborativa e solidária, tendo como
meta comum a formação e a aprendizagem
dos alunos.

A elaboração de projetos pode ser facilitada observando-se uma sequência de etapas,
definição do problema ou dos problemas, determinação de necessidades e objetivos, levantamento e escolha de alternativas de solução
possíveis e coerentes com o problema, organização do projeto, e implementação do projeto,
acompanhamento, avaliação e realimentação
do projeto.

Fomentar a construção de uma comunidade democrática de aprendizagem entre os
pedagogos e os professores, de modo a que
a escola se constitua em lugar de aprendizagem para todos, na promoção de ações de formação continuada visando o desenvolvimento
pessoal e profissional do pessoal docente e
dos funcionários administrativos.
Organizar na instituição formas de associação e participação dos alunos que possibilitem envolvê-los em processos de solução
de problemas e tomada de decisões com implementação de iniciativas e ações visando a
presença e o envolvimento dos pais na vida
da escola.

As reuniões realizadas nas unidades escolares possuem diferentes objetivos e estruturas, informativa, coleta de opiniões, opinativo-deliberativo, de estudo e outras necessárias
para atendimento de demanda organizacional
e estrutural das unidades escolares.
A formação continuada deve ser pensada e construída para avaliar a situação, pensar numa intervenção eficaz e colocá-la em
prática, de modo que seja possível avaliar a
sua eficácia aparente, corrigindo o rumo se
necessário.

Realizar a criação e manutenção de
formas de difusão de informações entre professores, alunos, pais, funcionários, práticas
comunicativas de modo a melhorar, sistematicamente a relações interpessoais na escola,
estabelecendo e aprimorando procedimentos
e instrumentos de avaliação do sistema escolar, da escola e da aprendizagem dos alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A multiplicidade de funções desempenhadas pela gestão escolar, dimensioná-las torna
-se essencial para que sua atuação seja bem-sucedida, sendo necessário 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.
O planejamento da gestão resulta em planos de ação que permitem focos de atuação
precisos e o alcance de objetivos estabelecidos a curto, médio e longo prazos.
Cada unidade escolar possui características próprias, marcadas pela trajetória e contexto
de vida de seus estudantes, pela formação e vivência de seus professores, e pelas marcas
de convívio estabelecidas pela comunidade onde a escola está inserida.
Estabelecer uma rotina que atenda a tantas diferenças de realidades nem sempre é
algo fácil, deve transparecer ação e reflexão no espaço escolar. O direito à aprendizagem de
todos os estudantes e o princípio da equidade, pressupõem uma educação que considere a
diversidade como possibilidades de intercâmbio cultural:
Não é tarefa fácil trabalhar pedagogicamente com a diversidade, sobretudo em um país como o
Brasil, marcado por profunda exclusão social. Um dos aspectos dessa exclusão – que nem sempre
é discutido no campo educacional – tem sido a negação das diferenças, dando a estas um trato
desigual (GOMES, 2007, p. 30).

É preciso garantir o direito e a qualidade do ensino aos sujeitos histórica e socialmente
excluídos. Uma vasta bibliografia pode ser estudada e conhecida pela equipe escolar.
A aprendizagem é, das situações de interação, uma das mais relevantes à vida social, 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. Tão importante quanto o planejamento, o acompanhamento da prática pedagógica possibilitam ao coordenador a proximidade
com os processos de ensino, condição essencial para que se possa realizar intervenções
qualificadas.
As reuniões pedagógicas, os momentos formativos bem como os demais momentos de
conversa e troca de experiências com professores e ou coletivo escolar, podem dar indícios
de como as práticas estão acontecendo e quais dificuldades e ou avanços, os estudantes
apresentam.
Um conjunto complexo de variáveis pode estar relacionado aos papéis e à gestão da
escola, que foram construídos historicamente, como as funções de fiscalização e de controle,
ao invés da abertura aos diálogos e trabalho em parceria.
É preciso compreender e trabalhar com as possíveis resistências, conhecer a comunidade escolar e estabelecer diálogos abertos e transparentes para que o coletivo sinta que
seu trabalho e seu espaço é coletivo e não está sendo invadido, tendo como
finalidade o fato de que equipe gestora precisa reconstruir sua função de parceiro e não de fiscalizador de práticas.
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LUDICIDADE E PSICOMOTRICIDADE
RESUMO: Os jogos e brincadeiras são utilizados o tempo todo no espaço da Educação Infantil,
sendo empregados como um recurso de aprendizagem. Muitas vezes os professores podem
usá-los de maneira errada por não realizar algumas reflexões sobre o uso do mesmo, como o
desenvolvimento da psicomotricidade humana. As crianças até os três anos de idade, quando
jogam, brincam, se exercitam e fazem atividades dirigidas, não percebem nessa ação qualquer
diferença com o que os adultos consideram um trabalho. Vivem a fase que Piaget chamou de
anomia e, dessa forma, não podem compreender regras. Assim adoram ajudar a mãe a varrer a
casa ou fazer bolos, não porque exista valor ou utilidade nessas ações, mas porque são essas as
atividades interessantes e divertidas. Essa forma de pensar, entretanto, modifica-se, e já a partir
dos quatros a cinco anos é que buscam benefícios através do jogo, mesmo que estes sejam o
elogio da sua ação.

Palavras-chave: Psicomotricidade; História; Intervenção Profissional.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho busca mostrar a importância de trabalhar com o lúdico para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças na Educação Infantil, pois, é assim que
as crianças desenvolvem o pensamento, a imaginação e a criatividade. A criança
necessita experimentar, vivenciar e brincar para adquirir conhecimentos que futuramente lhe
ajudarão a desenvolver de maneira mais eficiente um aprendizado formal.
Através das brincadeiras a criança acaba explorando o mundo a sua volta livremente,
pois é a partir daí que ela constrói seu aprendizado, e é nesse espaço que a criança acaba
criando um mundo de fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo cada vez mais segura para interagir. É brincando também que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar
o seu relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao outro. Para realizar esse trabalho,
contamos com uma bibliografia ampla, com leituras de livros, artigos, revistas e sites sobre o
tema abordado, além de pesquisar grandes autores e pensadores. Desta forma, poderemos
evidenciar o quão importante é o brincar na vida da criança.
A Psicomotricidade é uma prática pedagógica que visa contribuir para o desenvolvimento integral da criança no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo os aspectos físico,
mental, afetivo-emocional e sociocultural, buscando estar sempre condizente com a realidade
dos educandos.
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A EDUCAÇÃO NO BRASIL
De acordo com Kuhlmann (2000), a
história da educação infantil no Brasil seguiu
alguns exemplos de outros países do mundo, como a Europa. Porém o Brasil tem suas
próprias características. Em nosso país, as
instituições infantis surgiram por causa do
processo de industrialização e da inserção
das mulheres no mercado de trabalho, aumentando neste sentido a grande demanda
para a criação de instituições de atendimento
ao público infantil.
Partindo deste contexto fica claro que
as instituições não foram criadas para suprir
as necessidades das crianças, mas foram
criadas para atender uma necessidade do
mercado que necessitava do trabalho feminino, e para isso era necessário criar um lugar
para os filhos dessas mulheres ficarem enquanto trabalhavam.
No Brasil, segundo Kuhlmann (2000),
as creches tiveram início com o sistema republicano de 1889. O autor pontua que embora
existissem instituições destinadas à infância
na Monarquia, somente após a chegada da
república é que as instituições de Educação
infantil cresceram em número razoável. Antes disso, o que se via mais constantemente eram as tentativas de proteger a infância,
fossem por motivações políticas, econômicas
ou religiosas, e, nesse caso, predominavam
as ações caritativas relacionadas à criança
desamparada.
Segundo os estudos de Kuhlmann
(1998), a primeira creche foi inaugurada em
1889 ao lado da Fábrica de Tecidos Corcovado, no Rio de Janeiro. Neste ano, o Instituto
de Proteção e Assistência à Infância do Rio
de Janeiro criou a rede assistencial expandindo-se por todo Brasil. Representando assim
uma instituição filantrópica e uma organização racional do assistencialismo, neste sentido substitui a caridade.

Eram instituições de cunho religioso, não
havia propostas formais de instrução para as
crianças, porém tinham atividades voltadas para
o canto, as rezas, as passagens bíblicas, aos
exercícios de leitura e também à escrita, no intuito de instruir às crianças atendidas, a um bom
comportamento.
Segundo (Oliveira, 2002) no Brasil, até a
primeira metade do século XIX, não havia nenhuma instituição apropriada para receber as
crianças, essa incumbência era papel somente
das famílias, que deveriam cuidar de seus filhos
assim como também educá-los. Porém com a
inserção da mulher no mercado de trabalho passou a ter o papel de educar e cuidar das crianças
para as creches.
Neste sentido Kuhlmann (1998) afirma
que, a roda dos expostos ou roda dos excluídos,
iniciaram-se mesmo antes das instituições creches. Esse nome é dado pelo fato que os bebês
abandonados eram deixados em local composto
por uma forma cilíndrica, que tinha uma divisória
e era fixada nas janelas da determinada instituição ou mesmo das casas de misericórdia que
havia.
Por mais de um século a roda de expostos
foi a única instituição de assistência à criança
abandonada no Brasil e, mesmo com vários pensamentos contrários a esta instituição por parte
de um determinado segmento da sociedade, somente no século XX, mais ou menos por volta de
1950, o Brasil a extinguiu, sendo o último país
a fazê-lo.
Para Kuhlmann (2000) embora as creches
e pré-escolas para os menos favorecidos ficaram
fora dos órgãos educacionais, as suas mútuas
relações se aplicam, pelos próprios meios das
instituições. Em São Paulo, desde dezembro de
1920, a legislação antecipou a instalação de Escolas Maternais, tendo como finalidade o cuidado para os filhos dos operários, preferivelmente
perto das fábricas que oferecessem um espaço
e a alimentação das crianças. Poucas empresas
disponibilizam esse atendimento para os filhos
de suas funcionárias, porém as que ofereciam
este atendimento faziam desde o berçário.
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Kuhlmann (2000) afirma que alguns fatores, como a mortalidade infantil, a desnutrição
generalizada, entre outros, foram determinantes, para que alguns setores da sociedade, entre eles os religiosos, os empresariais e educacionais, pensassem em um ambiente para
que pudessem oferecer cuidados para criança
longe do ambiente familiar. De forma que foi a
partir desta preocupação, que a criança começou a ser vista pela sociedade, por um sentimento filantrópico, de caridade, assistencial e
que começou a ser atendida fora da família.
Neste sentido as creches foram criadas,
devido a muitos fatos ocorridos, um deles foi
o processo da industrialização no país, e também pela inserção da mão de obra da mulher
no mercado de trabalho, assim como a chegada dos imigrantes europeus no Brasil, desta forma, os movimentos operários ganharam
força. Este movimento começou a se organizar
em centros urbanos mais desenvolvidos e industrializados e reivindicaram melhorias nas
condições de trabalho; entre estas, pediram a
criação de instituições de educação e cuidados para seus filhos.
Segundo Kramer (2005), a revolução de
1930, o crescimento da indústria, e a migração
resultante do êxodo da zona rural “fenômeno
da urbanização”, são fatores que contribuíram
para que surgissem órgãos administrativos e
burocráticos para o atendimento infantil.
As instituições públicas foram criadas
para atender as crianças carentes, visando
apenas o cuidar e o assistencialismo, enquanto as privadas agregam propostas de cunho
pedagógico. Contudo, neste contexto podemos observar que as crianças de diferentes
níveis sociais eram vistas de formas diferenciadas, pois as classes menos favorecidas eram
atendidas com uma proposta de trabalho que
focava somente o cuidar com uma ideia de carência, enquanto as outras das classes sociais
mais abastadas recebiam um enfoque maior
para a sua educação tendo como foco desenvolver a criatividade e a sociabilidade infantil.

A princípio, as instituições infantis como
creches e pré-escolas tinham um cunho assistencialista, visavam somente o guardar e
cuidar da criança na falta da família. Essa
concepção entendia a criança como um ser
fraco, delicado, desprotegido e completamente dependente. Os profissionais não tinham
qualificação, sua atuação era simplificada somente para os cuidados básicos de higiene e
regras de bom comportamento.
Segundo Kuhlmann (2000) as instituições de Educação Infantil cujo atendimento
específico era somente para as crianças de 0
aos 06 anos, tinham um olhar voltado somente para o atendimento médico e para o assistencial, ou seja, somente visavam o cuidado
e a higiene das crianças. Essa concepção
durou por um longo período no Brasil.
De acordo com Kuhlmann (2000) as
primeiras creches do país surgiram no Rio
de Janeiro, o Instituto de Proteção e Assistência à Infância que deu início a uma rede
assistencial que se expandiu por vários lugares do Brasil, portanto, fica claro que as
instituições de educação infantil surgiram com
caráter exclusivamente voltado para o assistencialismo. A infância não era reconhecida
em sua essência, a preocupação era somente
suprir suas necessidades de cuidados sem
um enfoque maior para seu desenvolvimento
intelectual. O entendimento sobre a infância
na educação infantil foi se construindo social
e historicamente.
A inserção concreta das crianças e seus
papéis variam com as formas de organização
da sociedade. Em 1923, houve um aumento
na demanda de creches, neste momento as
autoridades governamentais perceberam o
grande número de mulheres nas indústrias,
dessa forma, pressionaram as indústrias a reconhecer o direito à amamentação, e assim
se expandiu para o setor de comércio, provocando a expansão de muitas creches. Esta
situação então colaborou para que, em 1932,
o trabalho feminino fosse regulamentado.
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Conforme os registros de Faria (1999),
já existia uma Inspetoria de Higiene Infantil
desde 1923, porém somente em 1934 se
criou uma Diretoria de Proteção à Maternidade
e à Infância, sendo esta de caráter somente
assistencial, sendo chamada, em 1937, de Divisão de Amparo à Maternidade e à Infância.
Desta forma algumas creches começaram a
ser chamadas de berçários, neste sentido estavam abertas para crianças de 0 a 2 anos,
o maternal para a faixa etária de 2 a 4 anos
e o jardim de infância para crianças de 4 e 5
anos de idade.
Em 1940, inaugurou-se o Departamento Nacional da Criança, no ano de 1942, foi
apresentado para a sociedade um plano que
visava implantar uma instituição única para a
assistência à infância, que foi denominada a
“Casa da Criança” um ambiente na qual funcionava, o berçário, ou maternal, o jardim e
a pré-escola. Faria (1999) aponta que, aconteceram a partir da década de 1930 várias
iniciativas com relação à Educação Infantil.
Em São Paulo, por exemplo, em 1935,
sob a direção de Mário de Andrade, no Departamento de Cultura, foi iniciado um projeto
de “Parques Infantis” para alguns grupos organizados com crianças de 3 anos, ou grupos
com crianças de 4 a 5 anos, ou mesmo com
crianças maiores de 6 anos depois do horário
escolar. Após vinte anos, ocorreram muitas
mudanças no contexto Educacional infantil,
porém foi mais precisamente em 1961, após
mais de uma década de lutas intensas, debates e disputas políticas, o Congresso Nacional
aprovou a Lei n. 4.024 de 20 de novembro de
1961, que proporcionou uma grande reforma
para a educação brasileira.
Freitas (2003) descreve que em 1971,
por causa das dificuldades da ditadura, houve
a aprovação de uma reforma educacional, a
Lei 5692/11 de agosto de 1971, que reestruturou o ensino primário. Segundo o autor, esta
nova lei, e as mudanças ocorridas, foi uma
“tragédia” para a Educação Infantil, pois ela
retirou dos governos as obrigações escola-

res relacionadas às “crianças pequenas”. Foi
na década de 1970, militares, grupos esses
que sustentavam política e economicamente
a ditadura e vários sistemas internacionais dividem opiniões sobre a pobreza.
Freitas (2003) salienta que eles declararam que a pobreza era prejudicial, pois poderia desenvolver problemas sociais se não fosse atendida e que, entre a vida dos pobres, o
atendimento ao cuidar das crianças seria uma
forma de prevenção dos problemas sociais e,
também, uma forma de continuar liberando as
mães para o trabalho.
Para Campos, Rosemberg e Ferreira
(1993), em 1942, através do governo federal
foram criadas a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, que se tornou responsável por
executar as políticas sociais da infância entre
outros assuntos que se relacionavam às famílias, passando a se unir com as creches dos
setores industriais e empresas privadas.
No início do século XX, segundo Aranha
(2006), o governo assumiu a responsabilidade de zelar pelos filhos dos trabalhadores.
Com o movimento da escola nova, o atendimento à criança até então era assistencial
médico, passou também a ser visto como
atendimento psicológico educativo. Os jardins
da infância são criados a partir das creches
existentes, pois até este momento o atendimento à criança não se pautava por nenhum
princípio pedagógico e não havia nenhuma
participação do poder público nesse nível de
ensino.
Aranha (1998), descreve que o atendimento das crianças antes da educação
elementar, teve início no século XIX com a
proposta do educador alemão Froebel, que
propôs uma Educação voltada à sensibilidade, baseada na utilização de jogos e materiais
didáticos, os quais deveriam traduzir por si a
crença em uma educação que atendesse a
natureza infantil.
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Ele foi o fundador do primeiro jardim de
infância, que tinha uma proposta pedagógica
para as crianças, privilegiando a ludicidade,
pois acreditava que a criança aceitaria mais
aprender brincando.A pedagogia Froebeliana
surgiu no Brasil por volta do final do século
XIX por meio de muitas críticas, como sendo
uma pedagogia que fundava espaços para
guardar as crianças, porém também obteve
muitos elogios. Foi apresentada juntamente
com o Movimento das Escolas Novas devido
à influência dos Estados Unidos e da Europa.
Segundo Kuhlmann (2000), as mudanças da educação brasileira sofreram influências do movimento Escola Nova, provocando
um aumento do debate sobre a preparação
da infância. Num contexto histórico de transformações socioeconômicas, começou a ser
pensada no país a elaboração de uma proposta nacional para atendimento educacional
da infância, que até aquele momento era fundamentada na educação europeia.
Para Sousa (2000), a Educação Infantil
foi organizada oficialmente no início dos anos
1980, através do III Plano Setorial de Educação, Cultura e Desporto, que procurou programar uma educação que atendesse com
qualidade, partindo do princípio do direito da
criança e da mãe a um atendimento de qualidade. Empresas privadas laicas e também
religiosas, investiram no setor.
Foi através da Constituição de 1988 e
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996) que ocorreram diversos
avanços em meio a Educação Infantil. Com a
criação deste documento, a Educação Infantil
passou por um imenso processo de revisão e
transformou as concepções sobre educação
de crianças em ambientes coletivos e de seleção que ofereciam fortalecimento das práticas e que serviam como base mediadora
da aprendizagem e do desenvolvimento das
crianças pequenas em geral.

O QUE É PSICOMOTRICIDADE
Psicomotricidade é o estudo do ser humano por meio do movimento corporal e suas
interações com o mundo. Seu estudo é relacionado ao desenvolvimento cognitivo, afetivo
e orgânico.
No Curso de Psicomotricidade veremos
os principais conceitos, técnicas e procedimentos da área. Aprenderemos a identificar,
prevenir e tratar transtornos e deficiências que
ocorrem principalmente nos primeiros anos
de vida.
O educador exerce a função de desenvolver a psicomotricidade quando trabalha os
movimentos das crianças e se articula com
toda sua afetividade, desejos e suas possibilidades de comunicação.
No começo, a psicomotricidade era utilizada apenas na correção de alguma debilidade, dificuldade, ou deficiência, e ainda está
em formação, com as pesquisas dos autores
em pedagogia e especialistas em educação.

SUGESTÕES DE EXERCÍCIOS
PSICOMOTORES
Texturas finas e grossas, tato, fato, olfato, cantigas de roda e brincadeiras imaginárias, engatinhar, saltar, rolar, balançar, rastejar,
dedoches, encaixe de formas, Lego, cambalhotas, obstáculos, banho de boneca, campo
de futebol, bola. Enfim, tudo que proporciona
desenvolvimento da criança é psicomotricidade.

QUAL O SIGNIFICADO DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
O objetivo do ensino de didática é equipar o aluno, futuro professor com instrumentos teóricos que funcionem como recursos a
serem mobilizados em situações concretas
da atuação pedagógica.
O ensino de didática na formação de
professores tem por objetivo conscientizar os
alunos quanto às concepções e conceitos re31 - maio/2021 - Educar FCE
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ferentes às disciplinas a serem ministradas e
ao modo de ensiná-las. O professor deve, portanto, buscar meios de ensino que chamem
a atenção ao lúdico e ao que interessa para
seu aluno. O mundo da educação inclusiva é
cheio de desafios e objetivos, os professores
trabalham “brincando” despertando o interesses daqueles que a buscam.
Existem inúmeras formas pedagógicas para se dirigir às ações dos educandos.
Crianças de 4 e 5 anos, por exemplo, que se
encontram na Educação infantil, têm visões
acentuadas para receber informações e associar a sua fantasia, elas aprendem com o
imaginário.
Por meio de análise documental e da
realização de questionário e entrevistas com
as professoras atuantes no campo de pesquisa, o estudo revelou que as principais dificuldades de aprendizagem percebidas por elas
são: dificuldades na leitura, escrita, cálculos
matemáticos, entre outras.

Para Rosa (1986) a idade pré-escolar é
uma fase da vida considerada em termos de
psicologia evolutiva, ou seja, é nesse período
que o organismo se torna estruturalmente capacitado para exercício de atividades psicológicas
mais complexas, como a linguagem articulada.
Portanto, as teorias do desenvolvimento humano admitem que a idade da pré-escola é fundamental por ser um período em que os fundamentos da personalidade estão começando a
tomar formas claras e definidas.
A autora citada acima relata na sua literatura que segundo a teoria de Piaget, a fase
pré-escolar corresponde ao período pré-operacional do desenvolvimento cognitivo. As operações mentais da criança nessa idade se limitam
aos significados imediatos do mundo infantil.
Sendo que a primeira fase desse estágio é caracterizada pelo pensamento egocêntrico e na
Segunda fase a criança começa a ampliar o seu
mundo cognitivo, o que constitui o chamado
pensamento intuitivo.

E que as causas dessas dificuldades
podem estar relacionadas à família, à criança, e à escola. Os resultados mostraram que
as professoras percebem as dificuldades de
aprendizagem de três maneiras distintas: dificuldade em assimilar o conhecimento, na
leitura e escrita e dificuldade de raciocínio.

Conforme Bruner (1968, apud Rosa,
1986), na fase pré-escolar o mundo é representado para a criança de modo iônico, ou seja, de
modo viso perceptivo. Do ponto de vista da evolução do ser humano um fato importante nessa
fase da vida é o processo de descentralização,
que possibilita à criança a percepção de mais
de um aspecto de dado objeto de uma só vez.

Verificou-se com os estudos realizados
nesta pesquisa que é importante a utilização
de práticas pedagógicas diferenciadas que
atendam às necessidades dos alunos com a
ajuda do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

As mudanças significativas ocorrem durante o período da fase mágica nas principais
áreas de desenvolvimento intelectual, emocional, afetivo, social e motor e, que ocorrem na
idade de 5 a 6 anos.

A pré-escola é um período denominado
de fase da mágica, dada pelo pensamento
fantástico que caracteriza a infância. Essa
fase vai até o segundo sexto ano de vida e,
em torno de quatro anos, observa-se o interesse da criança por realizações concretas, o
que coloca em dúvida a adequação do termo
da mágica (ENDERLE, 1987).

Na pré-escola, a criança de 4 a 6 anos
de idade abrange a fase dos movimentos fundamentais, com o surgimento de múltiplas formas
como correr, saltar, arremessar, receber, chutar
e suas combinações.
Nesta fase, os movimentos fundamentais
vão servir de base para as combinações em
habilidades desportivas, de modo que a aquisição dos movimentos fundamentais (Gallahue
& Ozmun, 2005).
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A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA
LIVRE TRABALHANDO A
PSICOMOTRICIDADE
A brincadeira livre com objetos não estruturados ou de largo alcance para as crianças bem pequenas em ambientes de vida coletiva, através de propostas que promovam a
exploração, descoberta e autonomia, como o
brincar heurístico e o cesto dos tesouros. A
criança entre 5 e 6 anos encontra-se em uma
fase na qual o egocentrismo é predominante
nas suas ações ,pensamentos e sentimentos.

adultos de que a brincadeira em si é importante para seus filhos ,ou seja ,as crianças em
geral.O educador deve ser capaz de mediar
sem ser intrusivo e de acompanhar sem ser
omissivo ou indiferente,em todas esses ‘organizações de brincadeiras
O brincar heurístico deve sempre fazer
parte da vida de nossas crianças, pois é nele
que ela vai expor toda sua necessidade e
sentimentos. E através deste artigo iremos
destacar a importância do brincar.

A metodologia utilizada é sempre a da
observação durante o desenvolvimento dos
jogos e brincadeiras heurísticas, pois além
das observações durante as sessões, são
captados e gerados recursos imagéticos para
análise de dados,aos poucos a criança inicia
a tolerância social ,cria vínculos afetivos ,divide o espaço ,cria situações onde o “meu” é
substituído pelo “teu” ,e assim aprende brincando.

O brincar faz parte do ser criança, e
isso é fantástico, pois tem expressivo efeito
por si só, o brincar, além de auxiliar no desenvolvimento infantil, nas esferas emocional,
intelectual, social e física, demonstrando a
sua fundamental importância neste período
riquíssimo do ser humano, ou seja, a sua própria estrutura, a base construtiva do que tendemos a chegar ao desencadear de nossas
vidas, dando-nos o asseguramento necessário para progressão natural do ciclo humano.

O objetivo está em analisar como o brincar heurístico contribui para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças,diante dos
dados gerados é possível constatar as reais
contribuições do brincar heurístico, o conhecimento cognitivo sempre é muito mais intenso
que o social.

A brincadeira instintivamente é usada
pelo bebê para descobrir o mundo. Porém
com tantas inovações no mercado de vendas,
às vezes esquecemos de propor o imaginário para nossos bebês e crianças. Este artigo
trata justamente desse tema ,o brincar imaginário sem formalidades.

Momentos de brincadeiras livres são
imprescindíveis e necessitam de tempo, e
sempre proporciona momentos para o aluno /
criança evoluir. O espaço e materiais adequados servem para potencializar as descobertas
das crianças.

Em 1987 Elinor Goldschmied desenvolveu uma pesquisa que chamou de Brincar
Heurístico para a aprendizagem e desenvolvimento de crianças, em colaboração com educadoras de vários países. Este olhar deve-se
ao ponto de vista em que a criança explore
sua criatividade, se desenvolva e consiga se
expressar através de brincadeiras.

Cabe aos professores, em sua prática
docente, propiciar situações de aprendizagem
que levem ao desenvolvimento de habilidades
e de conteúdos que possam responder às
necessidades dos alunos ao meio social que
habitam.
O grande número de brinquedos que
são produzidos atualmente no mercado, sugere que há certa compreensão por parte dos

A palavra “heurístico” vem do grego eurisko e significa descobrir,a criança começa
a alcançar a compreensão de algo. O foco
do brincar está na descoberta que a criança
consegue fazer e também na manipulação de
objetos como sementes, caixas, tapetes de
borracha, bolas de pingue-pongue, novelos
de lã, etc.
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Em outras palavras, conforme Goldschmied e Jackson (2006), o brincar heurístico
envolve oferecer a um grupo de crianças,
uma grande quantidade de objetos para que
elas brinquem,manipulem livremente sem a
intervenção dos adultos,sendo eles pais ou
educadoras .
Concluímos que o brincar heurístico
com o uso do Cesto de Tesouros ,possa nos
oferecer uma experiência de aprendizagem
ampla para os bebês que estão na fase de
descobertas pelo mundo. Proporcionar o brincar heurístico em instituições infantis é buscar
a resolução cuidadosa de pequenos detalhes,
como: tempo, espaço, materiais adequados
e gerenciamento.
O papel do professor é o de organizador
e mediador, e não o de iniciador. Os bebês
brincarão com concentração e sem conflitos
por longos períodos, desde que lhes sejam
oferecidos quantidades generosas de objetos
cuidadosamente selecionados,e organizados
para tal brincadeira.
Que lugar ocupa a brincadeira livre
na sala de aula na educação infantil? O que
pensam os educadores a este respeito? Um
rápido olhar sobre as salas de aulas de educação infantil e suas práticas pedagógicas,
nos deixa um confronto com a realidade onde
a brincadeira livre deixa de ser apenas para
seu próprio aprendizado e passa a ser um
abandono por parte das educadoras.
O deixar a criança livre para brincar,
não quer dizer deixar pra lá, deixar com que
ela se vire sozinha, mas sim é simplesmente
obter um olhar voltado para que a criança tenha direitos de escolher e seu professor deve
ser seu mediador,mas não a conduzindo diretamente.
A brincadeira está intimamente ligada à aprendizagem, isto acontece, porque a
criança não separa o momento de brincar do
momento de aprender ou qualquer outro momento. Sua brincadeira é a sua aprendizagem
,pois é no momento que ela brinca ,que ela

consegue absorver todo seu aprendizado de
maneira prazerosa e isso fica gravado em sua
memória.
É importante o cuidado de não confundir
os momentos de brincadeiras exclusivamente
como portadores de aprendizagens e planejar
brincadeiras sempre com este intuito, a brincadeira deve ser livre, pois ela aprenderá por
si só, isso acontece de maneira natural. Essa
postura poderia causar um protecionismo excessivo do adulto ao orientar, e sempre estar
conduzindo os momentos de brincadeira com
um propósito específico, com objetivos marcados e cronometrados.
O homem não brinca mais, a criança
pequena começa a fazer imitações do homem que não brinca mais e vai acabar sem
nunca ter brincado, pois infelizmente nossa
“época”, vamos chamar assim, as brincadeiras foram sendo deixadas de lado e substituídas por tecnologia, onde o jogo brinca ,e
os movimentos são virtuais e não da própria
criança .A criança só vê a mãe usando aparelhos elétricos, não vê a mãe sacudindo a
roupa, cantarolar enquanto bate um bolo,até
mesmo ir às lojas se torna cansativo ,pois
tudo é on-line . A mãe e o pai são portadores
de aparelhos que precisam fazer tudo o mais
rápido possível. Em vez do canto, da dança,
o barulho dos motores domésticos. A grande
variedade de objetos que podem fazer parte
de um Cesto de Tesouros significa que não há
necessidade de incluir um objeto que produz
ansiedade, curiosidade, conhecimento das
educadoras, em relação à sua segurança.
O prazer que provém das brincadeiras
guarda o sentido do prazer pelo viver, ser, investigar, sentir, tocar, viver com o outro, vibrar
com vitórias e enfrentar derrotas, enfim, de
verdadeiramente fazer, brincar, ser livre.
A educação infantil se insere em um
contexto histórico e social decorrente das mudanças produzidas pelo capitalismo industrial
no século XIX, que passou a incorporar o trabalho feminino e da criança no sistema fabril.
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Embora, segundo Aranha (2006), no
período anterior da Revolução Industrial e durante ela, a questão da educação já ocupasse o pensamento de grandes filósofos, que
defenderam a importância da educação para
todos os seres humanos.
Portanto, Aranha (2006) fala da pouca
discussão sobre a infância e sua educação,
limitando a organização de um sistema de
ensino e de propostas metodológicas para o
ensino das crianças pequenas. Isso limitou as
potencialidades e as oportunidades de desenvolvimento, comprometendo a visão educacional na infância e dos trabalhadores neste
nível educativo.
Através do brinquedo e brincadeiras a
criança pode desenvolver a imaginação, confiança, auto-estima, e a cooperação,no meio
em que se insere. O modo que a criança
brinca mostra seu mundo interior, revela suas
necessidades e isso permite a interação da
criança com as outras crianças e a formação
de sua personalidade.
Para isso é necessário que as escolas
de Educação Infantil proporcionem condições
e promovam situações de atividades conforme as necessidades das crianças, oportunizando a estimulação para o seu desenvolvimento integral.
Por meio de diversos estudos realizados
nos últimos anos sobre a criança, educadores
sugerem que o brincar para ela é essencial,
principalmente porque é assim que aprende,
e sempre a brincadeira e o brinquedo estarão
fortemente relacionados com a aprendizagem
em si.
As crianças até os três anos de idade,
quando jogam, não percebem nessa ação
qualquer diferença com o que os adultos
consideram um trabalho. Vivem a fase que
Piaget chamou de anomia e, dessa forma,
não podem compreender regras.
Assim adoram ajudar a mãe a varrer a
casa ou fazer bolos, não porque exista valor
ou utilidade nessas ações, mas porque são

essas as atividades interessantes e divertidas.
Essa forma de pensar, entretanto, modifica-se,
e já a partir dos quatros a cinco anos é que
buscam benefícios através do jogo, mesmo
que estes sejam o elogio da sua ação.
Com o uso das brincadeiras a criança
acaba explorando o mundo a sua volta livremente, pois é a partir daí que ela constrói seu
aprendizado, e é nesse espaço que a criança
acaba criando um mundo de fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo cada vez
mais segura para interagir.
É brincando também que a criança
aprende a respeitar regras, a ampliar o seu
relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao outro. Para realizar esse trabalho,
contamos com uma bibliografia ampla, com
leituras de livros, artigos, revistas e sites sobre
o tema abordado, além de pesquisar grandes
autores e pensadores.
Desta forma poderemos evidenciar o
quão as crianças aprendem brincando, pois,
o mundo em que vive é descoberto através
de jogos que vão dos mais fáceis até os mais
variados. Os jogos para as crianças são uma
preparação para a vida adulta, são através
das brincadeiras, e seus movimentos e a interação com outras crianças e com os objetos,
que elas vão desenvolver suas potencialidades.
O jogo não pode ser visto apenas como
divertimento ou apenas como brincadeiras
para distração, ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e a interação com
amigos, jogos e brincadeiras trabalham de
forma lúdica e estimula o raciocínio lógico da
criança, eles funcionam como facilitadores na
aprendizagem.
Para compreensão e um maior aprofundamento sobre os estudos relativos aos jogos
e brincadeiras e sua relação com o processo
de aprendizagem e do desenvolvimento integral das crianças da Educação infantil.
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A formação da criança era viabilizada
por meio dos brinquedos e dos jogos que ela
executava. Através das brincadeiras as crianças descobrem o mundo à sua volta, construindo a sua própria realidade, dando-lhe um
significado.
Kishimoto (2010) considera que brincar
na Educação Infantil implica definir o se pensa da criança, que mesmo pequena sabe de
muitas coisas, interage com pessoas, se expressa com gestos e olhares e mostra como
é capaz de compreender o mundo.
O brincar é uma ação livre que não exige como condição um produto final. Piaget
(1976) ao conceituar “o jogo como uma atividade que desenvolve o intelecto da criança”
(p.139), constatou no decorrer dos seus estudos, que através dos jogos a criança muda
seu comportamento e exercita a sua autonomia, pois aprendem a julgar argumentar, a
pensar, a chegar a um consenso.
O estudo que pretendemos realizar com
este TCC é uma pesquisa bibliográfica, referente aos jogos e brincadeiras na Educação
Infantil trabalhando com a psicomotricidade,
fundamentada nas reflexões de leituras de
textos de autores diversos, e também de livros, revistas, sites e arquivos.
Teremos como instrumento de investigação, uma pesquisa quantitativa através de
questionários investigativos com professores
da Educação Infantil e observação dos alunos
da educação infantil durante as brincadeiras.
A infância realmente foi determinada pelas habilidades dos adultos, modificando-se bastante ao longo da história. Até o século XII, as
condições gerais de higiene e saúde eram
muito precárias, o que tornava o índice de
mortalidade infantil muito alto. Nesta época
não se dava importância às crianças e com
isso o índice de mortalidade só aumentava,
pois não existia nenhuma preocupação com
a higiene das crianças.

A valorização e o sentimento atribuídos à
infância nem sempre existiram da forma como
hoje são concebidos e difundidos, tendo sido
modificados a partir de mudanças econômicas e políticas da estrutura social. Percebe-se
essas transformações em pinturas, diários de
família, testamentos, igrejas e túmulos, o que
demonstra que a família e escola nem sempre
existiram da mesma forma.
A concepção de infância configura-se
como um aspecto importante que aparece e
que torna possível uma visão mais ampla, pois
a ideia de infância não está unicamente ligada
à faixa etária, a cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda há um tempo linear, mas sim
a uma ocorrência e a uma história.
Neste sentido considerar a criança hoje
como sujeito de direitos é o marco principal de
toda mudança legal conquistada ao longo do
tempo, porém antes dessa mudança podemos
perceber que muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travadas no decorrer
da história para que se chegasse a concepção atual,a criança deve brincar e expor seus
sentimentos e prazeres através de brincadeiras
livres onde ela mesma possa se conduzir.
Cabe aos professores, em sua prática
docente, propiciar situações de aprendizagem
que levem ao desenvolvimento de habilidades
e de conteúdos que possam responder às
necessidades dos alunos ao meio social que
habitam.
O grande número de brinquedos que
são produzidos atualmente no mercado, sugere que há certa compreensão por parte dos
adultos de que a brincadeira em si é importante para seus filhos ,ou seja ,as crianças em
geral. O educador deve ser capaz de mediar
sem ser intrusivo e de acompanhar sem ser
omissivo ou indiferente,em todas esses ‘organizações de brincadeiras, o brincar heurístico
deve sempre fazer parte da vida de nossas
crianças ,pois é nele que ela vai expor toda
sua necessidade e sentimento.
Em 1987 Elinor Goldschmied desen31 - maio/2021 - Educar FCE
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volveu uma pesquisa que chamou de Brincar
Heurístico para a aprendizagem e desenvolvimento de crianças, em colaboração com educadoras de vários países. Este olhar deve-se
ao ponto de vista em que a criança explore
sua criatividade, se desenvolva e consiga se
expressar através de brincadeiras.
A palavra “heurístico” vem do grego eurisko e significa descobrir que a criança começa a alcançar a compreensão de algo. O foco
do brincar está na descoberta que a criança
consegue fazer e também na manipulação de
objetos como sementes, caixas, tapetes de
borracha, bolas de pingue-pongue, novelos
de lã, etc.
Em outras palavras, conforme Goldschmied e Jackson (2006), o brincar heurístico
envolve oferecer a um grupo de crianças, uma
grande quantidade de objetos para que elas
brinquem, manipulem livremente sem a intervenção dos adultos, sendo eles pais ou educadores.
Concluímos que o brincar heurístico com
o uso do Cesto de Tesouros possa nos oferecer uma experiência de aprendizagem ampla
para os bebês que estão na fase de descobertas pelo mundo. Proporcionar o brincar
heurístico em instituições infantis é buscar a
resolução cuidadosa de pequenos detalhes,
como: tempo, espaço, materiais adequados e
gerenciamento.
O papel do professor é o de organizador
e mediador, e não o de iniciador. Os bebês
brincarão com concentração e sem conflitos
por longos períodos, desde que lhes sejam
oferecidas quantidades generosas de objetos
cuidadosamente selecionados e organizados
para tal brincadeira.
Que lugar ocupa a brincadeira livre na
sala de aula na educação infantil? O que pensam os educadores a este respeito? Um rápido
olhar sobre as salas de aulas de educação
infantil e suas práticas pedagógicas, nos deixa
um confronto com a realidade onde a brincadeira livre deixa de ser apenas para seu pró-

prio aprendizado e passa a ser um abandono
por parte das educadoras.
O deixar a criança livre para brincar, não
quer dizer deixar pra lá, deixar com que ela se
vire sozinha, mas sim é simplesmente obter
um olhar voltado para que a criança tenha direitos de escolher e seu professor deve ser seu
mediador,mas não a conduzindo diretamente.
A brincadeira está intimamente ligada à
aprendizagem, isto acontece, porque a criança
não separa o momento de brincar do momento
de aprender ou qualquer outro momento. Sua
brincadeira é a sua aprendizagem, pois é no
momento em que ela brinca, que consegue
absorver todo seu aprendizado de maneira
prazerosa e isso fica gravado em sua memória.
É importante o cuidado de não confundir
os momentos de brincadeiras exclusivamente
como portadores de aprendizagens e planejar
brincadeiras sempre com este intuito, a brincadeira deve ser livre, pois ela aprenderá por
si só, isso acontece de maneira natural. Essa
postura poderia causar um protecionismo excessivo do adulto ao orientar, e sempre estar
conduzindo os momentos de brincadeira com
um propósito específico, com objetivos marcados e cronometrados.
O homem não brinca mais, a criança pequena começa a fazer imitações do homem
que não brinca mais e vai acabar sem nunca
ter brincado, pois infelizmente nossa “época”,
vamos chamar assim, as brincadeiras foram
sendo deixadas de lado e substituídas por tecnologia, onde o jogo brinca ,e os movimentos
são virtuais e não da própria criança.
A criança só vê a mãe usando aparelhos
elétricos, não vê a mãe sacudindo a roupa,
cantarolar enquanto bate um bolo,até mesmo ir
às lojas se tornou cansativo ,pois tudo é online.
A mãe e o pai são portadores de aparelhos
que precisam fazer tudo o mais rápido possível.
Em vez do canto, da dança, o barulho
dos motores domésticos. A grande variedade
de objetos que podem fazer parte de um Cesto
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de Tesouros significa que não há necessidade
de incluir um objeto que produz ansiedade,
curiosidade, conhecimento das educadoras,
em relação à sua segurança.
O prazer que provém das brincadeiras
guarda o sentido do prazer pelo viver, ser, investigar, sentir, tocar, viver com o outro, vibrar
com vitórias e enfrentar derrotas, enfim, de verdadeiramente fazer, brincar, ser livre.
A educação infantil se insere em um
contexto histórico e social decorrente das mudanças produzidas pelo capitalismo industrial
no século XIX, que passou a incorporar o trabalho feminino e da criança no sistema fabril.
Embora, segundo Aranha (2006), no período
anterior da Revolução Industrial e durante ela,
a questão da educação já ocupasse o pensamento de grandes filósofos, que defenderam a
importância da educação para todos os seres
humanos.
Aranha (2006) fala da pouca discussão
sobre a infância e sua educação, limitando a
organização de um sistema de ensino e de
propostas metodológicas para o ensino das
crianças pequenas. Isso limitou as potencialidades e as oportunidades de desenvolvimento,
comprometendo a visão educacional na infância e dos trabalhadores neste nível educativo.
Nos brinquedos e brincadeiras a criança
pode desenvolver a imaginação, confiança, autoestima, e a cooperação, no meio em que se
insere. O modo que a criança brinca mostra
seu mundo interior, revela suas necessidades
e isso permite a interação da criança com as
outras crianças e a formação de sua personalidade.
Para isso é necessário que as escolas
de Educação Infantil proporcionem condições
e promovam situações de atividades conforme
as necessidades das crianças, oportunizando
a estimulação para o seu desenvolvimento integral.

Diversos estudos realizados nos últimos
anos sobre a criança, educadores sugerem
que o brincar para ela é essencial, principalmente porque é assim que aprende, e sempre
a brincadeira e o brinquedo estarão fortemente
relacionados com a aprendizagem em si.
As crianças até os três anos de idade,
quando jogam, não percebem nessa ação
qualquer diferença com o que os adultos consideram um trabalho. Vivem a fase que Piaget
chamou de anomia e, dessa forma, não podem
compreender regras. Assim adoram ajudar a
mãe a varrer a casa ou fazer bolos, não porque
exista valor ou utilidade nessas ações, mas
porque são essas as atividades interessantes
e divertidas.
Essa forma de pensar, entretanto, modifica-se, e já a partir dos quatros a cinco anos é
que buscam benefícios através do jogo, mesmo que estes sejam o elogio da sua ação.
Nas brincadeiras a criança acaba explorando o mundo a sua volta livremente, pois é
a partir daí que ela constrói seu aprendizado,
e é nesse espaço que a criança acaba criando um mundo de fantasias e manifesta seus
sentimentos, se sentindo cada vez mais segura
para interagir.
É brincando também que a criança
aprende a respeitar regras, a ampliar o seu
relacionamento social e a respeitar a si mesmo
e ao outro. Para realizar esse trabalho, contamos com uma bibliografia ampla, com leituras
de livros, artigos, revistas e sites sobre o tema
abordado, além de pesquisar grandes autores
e pensadores.
Desta forma poderemos evidenciar o
quão as crianças aprendem brincando, pois
o mundo em que vivem é descoberto através
de jogos que vão dos mais fáceis até os mais
variados. Os jogos para as crianças são uma
preparação para a vida adulta, são através das
brincadeiras, e seus movimentos e a interação
com outras crianças e com os objetos, que
elas vão desenvolver suas potencialidades.
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O jogo não pode ser visto apenas como
divertimento ou apenas como brincadeiras
para distração, ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e a interação com
amigos, jogos e brincadeiras trabalham de
forma lúdica e estimula o raciocínio lógico da
criança, eles funcionam como facilitadores na
aprendizagem.
Para compreensão e um maior aprofundamento sobre os estudos relativos aos jogos
e brincadeiras e sua relação com o processo
de aprendizagem e do desenvolvimento integral das crianças da Educação infantil.
A formação da criança era viabilizada
por meio dos brinquedos e dos jogos que ela
executava. Através das brincadeiras as crianças descobrem o mundo à sua volta, construindo a sua própria realidade, dando-lhe um
significado.
Kishimoto (2010) considera que brincar
na Educação Infantil implica definir o se pensa da criança, que mesmo pequena sabe de
muitas coisas, interage com pessoas, se expressa com gestos e olhares e mostra como é
capaz de compreender o mundo. O brincar é
uma ação livre que não exige como condição
um produto final.
Piaget (1976) ao conceituar “o jogo
como uma atividade que desenvolve o intelecto da criança” (p.139), constatou no decorrer
dos seus estudos, que através dos jogos a
criança muda seu comportamento e exercita
a sua autonomia, pois aprendem a julgar argumentar, a pensar, a chegar a um consenso.
O estudo que pretendemos realizar com
este TCC é uma pesquisa bibliográfica, referente aos jogos e brincadeiras na Educação
Infantil, fundamentada nas reflexões de leituras de textos de autores diversos, e também
de livros, revistas, sites e arquivos. Teremos
como instrumento de investigação, uma pesquisa quantitativa através de questionários
investigativos com professores da Educação
Infantil e observação dos alunos da educação
infantil durante as brincadeiras.

A infância realmente foi determinada pelas habilidades dos adultos, modificando-se
bastante ao longo da história. Até o século XII,
as condições gerais de higiene e saúde eram
muito precárias, o que tornava o índice de
mortalidade infantil muito alto. Nesta época
não se dava importância às crianças e com
isso o índice de mortalidade só aumentava,
pois não existia nenhuma preocupação com
a higiene das crianças.
A valorização e o sentimento atribuídos
à infância nem sempre existiram da forma
como hoje são concebidos e difundidos, tendo sido modificados a partir de mudanças
econômicas e políticas da estrutura social.
Percebe-se essas transformações em pinturas, diários de família, testamentos, igrejas e
túmulos, o que demonstra que a família e escola nem sempre existiram da mesma forma.
A concepção de infância configura-se
como um aspecto importante que aparece
e que torna possível uma visão mais ampla,
pois a ideia de infância não está unicamente
ligada à faixa etária, a cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda há um tempo linear,
mas sim a uma ocorrência e a uma história.
Neste sentido considerar a criança hoje
como sujeito de direitos é o marco principal
de toda mudança legal conquistada ao longo
do tempo, porém antes dessa mudança podemos perceber que muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travadas
no decorrer da história para que se chegasse
a concepção atual,a criança deve brincar e
expor seus sentimentos e prazeres através de
brincadeiras livres onde ela mesma possa se
conduzir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Psicomotricidade é uma relação entre pensamento e ação, e envolve, também, as emoções. Os educadores, pais e crianças se relacionam e assim tem a finalidade de assegurar o
desenvolvimento funcional da criança tendo em conta as possibilidades da criança, e ajudar
sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do intercâmbio com o ambiente humano.
São realizadas atividades motoras e emocionais a fim de estabelecer habilidades de
desenvolvimento. É brincando que a criança se descobre e consegue se expressar de maneira
livre e saudável.
A criança tem uma mentalidade semelhante à do artista, pois ambos ingressam facilmente no universo do faz de conta, aplicando o dom de fantasiar a tudo e fingindo que algo
é, na verdade, alguma coisa bem diferente, ela inventa, ela constrói, ela faz e desfaz. A brincadeira pode ser representada por meio de várias formas, uma delas é simplesmente deixar
a criança expor seus movimentos.
O brincar faz parte do ser criança, e isso é fantástico, pois tem expressivo efeito por si
só, o brincar, além de auxiliar no desenvolvimento infantil, nas esferas emocional, intelectual,
social e física, demonstrando a sua fundamental importância neste período riquíssimo do
ser humano, ou seja, a sua própria estrutura, a base construtiva do que tendemos a chegar
ao desencadear de nossas vidas, dando-nos o asseguramento necessário para progressão
natural do ciclo humano.
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AS CONCEPÇÕES DE VYGOTSKY NA INCLUSÃO DO ALUNO
COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA
RESUMO: Sabendo da importância do acesso e permanência dos alunos com deficiência,
principalmente dos surdos, no Ensino Superior, bem como, o papel dos Tradutores e Intérpretes
de Libras para promoção da inclusão e acessibilidade nesse contexto. O objetivo desse artigo
é apresentar e analisar como instituições superiores concebem a educação inclusiva para
surdos, qual é o papel que atribuem aos intérpretes, utilizou-se para esses entendimentos alguns
autores como: Vygotsky, Mantoan e entre outros. Como resultados parciais, entendem-se essas
instituições não compreendem como devem agir para promoção dessa educação inclusiva para
surdos, quanto aos Tradutores e Intérpretes de Libras, tem uma visão que eles são ‘auxiliares’,
‘acompanhantes’, não entendendo de fato qual é seu real papel. Conclui-se mostram que o livre
mercado, a privatização e a educação mercadológica influenciam diretamente o entendimento
da Educação Inclusiva para surdos e o papel dos Tradutores e Intérpretes de Libras no Ensino
Superior, afetando diretamente a educação dos surdos, principalmente em questões de defasagem
e desenvolvimento, e por fim, com o apoio de teóricos se propõe sugestões para melhoria desse
cenário na Educação Superior.

Palavras-chave: Inclusão; Intérprete; Educação; Deficiência auditiva.
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INTRODUÇÃO

E

studar a inclusão de alunos surdos nas universidades é importante, pois o número
deles em um curso superior é cada vez maior no Brasil. De acordo com os dados
do Ministério da Educação (MEC), no ano de 2003, 665 surdos frequentavam a
universidade; em 2005, houve um aumento desse número para 2.428 nas instituições privadas
e públicas (Brasil, 2006).
Nos últimos anos houve um crescimento significativo no nível educacional dos surdos,
sendo que o Censo da Educação Superior (2013) aponta um total de 8.676 alunos surdos,
com deficiência auditiva ou surdo cegos matriculados nas instituições de educação superior.
Entende-se que por aumentar as matrículas nessas modalidades de ensino, respectivamente, estamos melhorando a inclusão de alunos surdos nesses espaços mediados pelo
profissional Tradutor e Intérprete de Libras.
O que se percebe, a partir desses achados, um número pouco significativo quando se
trata de compreender a educação inclusiva para surdos, os papéis dos intérpretes de libras e
a educação como mercadoria no Ensino Superior, pelas essas instituições de ensino, recortes
que serão estudados neste trabalho.
Nota-se o mínimo de pesquisas voltado à temática, mostrando que há muito que se
pesquisar sobre esse triângulo para fortalecer ainda mais a inclusão dos surdos nesses espaços acadêmicos.
Quando não se estuda essas questões de inclusão e acessibilidade de surdos nesses
espaços de Educação Superior, abrem-se brechas para entraves de possibilidades para esses
sujeitos nessa modalidade de ensino, principalmente aquelas relacionadas à apropriação de
conhecimentos acadêmicos e aprendizagem.
Além do mais, estudos voltados para a temática como a dessa dissertação, ou seja,
como essas instituições de Ensino Superior estão percebendo e compreendendo essa inclusão de surdos dentro dos seus espaços é fundamental.
Pois através delas podem se construir melhores recursos para atendimentos desses
alunos surdos, assim como, desconstruir alguns paradigmas que ainda possam existir sobre
o acesso, permanência, inclusão e acessibilidade desses alunos nesse contexto educacional.
A justificativa está no fato de que a educação inclusiva já está em debate há algum
tempo nas escolas e a inserção dos surdos já tem mais de uma década, mas muitos desafios
ainda existem na educação.
Mas então, quais seriam eles, ao que impedem que esses alunos surdos sejam impossibilitados de frequentarem esses espaços escolares, como as leis interferem nesses processos,
bem como, os debates efetuados no Núcleo de Práticas Educativas e Relações Sociais no
Espaço Escolar e não Escolar, causando angústias e descontentamentos nos estudantes da
pós-graduação, entre outras indagações e reflexões.
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Nesse contexto, várias interrogações se colocavam: Será que as instituições de Ensino
Superior compreendem as concepções de Educação Inclusiva para Surdos, bem como, os
papéis dos Tradutores e Intérpretes de Libras e, em relação à educação como mercadoria,
elas realmente perpassam o espaço do Ensino Superior?
Nesse sentido, entende-se que as questões mais graves de exclusão escolar devem
estar perpassando os espaços do judiciário em ações de surdos contra intérpretes ou instituições de ensino, por isso, a escolha desses documentos para análise.
Por aqui percebemos que os surdos estão acessando com mais frequência o judiciário em busca de seus direitos. No art. 149 do Código de Processo Civil, ou seja, a Lei
13.105/2015 dispõe:
São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de
organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário,
o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor,
o contabilista e o regulador de avarias (BRASIL, 2015, grifos nosso).

Quando eles chegam à audiência o judiciário já designou um Tradutor e Intérprete de
Libras para acompanhamento do surdo, isso fica claro no documento da Sentença Judicial
05 estudada.
No entanto, por mais que se veja designado o profissional de interpretação, Hora (2018)
nos diz em um de seus estudos que o “acesso à Justiça por Surdos/as ainda não é plenamente efetivado, sendo necessária resistência para transformação”, por vários motivos.
As análises sustentam-se na perspectiva histórico-cultural, mais especificamente, em
Obras Escogidas II (Problemas Generales de la defectologia contemporánea), de Vygotsky
(1997), além de autores que entendem a deficiência, a Educação de Surdos e Inclusão Escolar, e pôr fim a Educação como Mercadoria.
Por fim, esses autores nos ajudam a entender como as narrativas dos documentos (sentenças judiciais) direcionam-se a questões não efetivas da Educação Inclusiva como direito,
mas sim, como uma indústria educacional.
Os objetivos desse artigo é apresentar e analisar os enunciados presentes em sentenças
judiciais para compreender como instituições superiores concebem a educação inclusiva para
surdos, qual é o papel que atribuem aos intérpretes e como a educação pode ser entendida
como mercadoria.
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CONCEPÇÃO DE VYGOTSKY
A proposta desta seção é apresentar as
contribuições dos estudos de Vygotsky em relação à pessoa com deficiência, mais especificamente, o surdo. Por vivermos num mundo social,
todas as características dos sujeitos dependem
inteiramente do convívio entre eles, dessa forma,
todas as suas necessidades biopsíquicas tendem a serem satisfeitas.
Para que essa interação aconteça à linguagem é extremamente importante, pois intermedia as relações interpessoais podendo assim
organizar seu pensamento e consequentemente
sua ação, bem como, aquisição das naturezas
objetivas e subjetivas de seu ser e da realidade.
Os seus humanos fazem uso dos conhecimentos acumulados por gerações criam sempre
novos conhecimentos, consequentemente, criam
a cultura e através dela eles se transformam e
desenvolvem seus processos mentais, personalidade, por fim, a ideia é trazer para a reflexão
as concepções da deficiência como uma construção social, nessa perspectiva, os estudos de
Vygotsky voltados à abordagem histórico-cultural
são relevantes.
Lev Semyonovich Vygotsky nasceu em
Moscou, especificamente na cidade de Orsha,
no ano de 1986. Ele foi um psicólogo, e lançou
no início do século XX um estudo sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, que, em sua
concepção, se dá por meio da interação social,
que está associada aos processos mentais.
Dentre várias obras que deixou, foi ele também o escritor da denominada: “Obras Escogidas V – Fundamentos de Defectología, Editorial
Pedagógica, Moscú, 1983; De la presente edición, Visor Dis., S.A., Madrid, 1997”, na qual postula que as crianças com deficiência conseguem
se desenvolver e aprender da mesma forma que
aquelas às quais não apresentam uma deficiência biológica. Com isso, estudos relacionados à
educação especial obtiveram muitas contribuições devido à ação de Vygotsky nessa área.

O autor faz críticas à visão biológica, fundamentada em funções elementares, ou seja,
aquelas voltadas apenas para a deficiência orgânica. Ele prefere direcionar sua compreensão
do ser humano ao seu ambiente e à relação que
ele estabelece com os demais sujeitos inseridos
em seu contexto social, assim como, à sua cultura, a fim de que se desenvolvam suas funções
psíquicas superiores. Para Padilha e Mollo (2011,
p. 17, grifos nosso) afirmam que:
O cultural se impõe ao biológico, ao funcionamento elementar; esse funcionamento não desaparece, adquire nova forma de
existência, ou seja, vai se complexificando
e se transformando nas condições concretas de vida, dando origem às funções
psíquicas superiores, da espécie humana
(PADILHA; MOLLO, 2011, p. 17|).

Nesse modo de entender, as relações
sociais são fundamentais para tais processos,
assim, elas aliadas à cultura trazem um imenso
avanço ao desenvolvimento de todo ser humano.
Nesse sentido, Vygotsky diz que o desenvolvimento cultural é o mesmo para todos, agora, no
caso dos deficientes, um sentido a menos não
deveria ser um impeditivo para o seu desenvolvimento.
Vygotsky, em seus primeiros artigos, centrava-se nas dificuldades das crianças deficientes
intelectuais, surdas-mudas, cegas e destacava a
condição de vida e interação social que, a partir desses pontos, promovia o desenvolvimento
normal.
Assim, ainda assegurava que a deficiência
não se dava por relações diretas com o ambiente físico, mas, sim, com as relações sociais. Segundo Vigotski (1997, p. 12, tradução nossa), “a
criança cujo desenvolvimento seria complicado
pelo defeito não é simplesmente uma criança
menos desenvolvida que seus coeficientes normais, mas desenvolvida de outro modo”.
Como podemos perceber, os estudos iniciais da defectologia procuram superar justamente a visão do “o quantitativo”, “o que falta”, “o
defeito”, “o biológico”, “o funcional”, assim como
o estabelecimento desses termos enraizados naquela sociedade.
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É nessa direção que Vygotsky promove as
suas ideias, numa nova visão da deficiência, analisando assim os processos de desenvolvimento
humano em toda a sua dimensão:
Com essa ideia, um sistema de tarefas
positivas, teóricas e práticas se desenrola
antes da defectologia; A defectologia se
torna possível como ciência, uma vez que
adquire um objeto específico de estudo e
conhecimento definido metodologicamente. Com base na concepção meramente
quantitativa do defeito infantil, apenas a
"anarquia pedagógica" é possível (VYGOTSKY, Tradução nossa, p. 13).

O autor aponta, ainda, o papel essência da
educação, nesse processo:
A transformação do material natural em
uma forma histórica é sempre um processo de mudança orgânica, não simples,
mas uma modificação complexa de seu
próprio tipo de desenvolvimento. Portanto,
a conclusão fundamental que pode ser tirada da história do desenvolvimento cultural da criança em relação à sua educação
consiste no seguinte: para a educação, é
até subir uma colina onde antes via uma
estrada plana, cabe a você pular lá onde
antes, aparentemente, ele podia dar um
passo. O primeiro mérito da nova pesquisa reside precisamente no fato de ter
revelado uma imagem complexa em que
uma simples era vista anteriormente. Mas
a verdadeira revolução nos princípios da
educação é introduzida por esse ponto de
vista quando abordamos a educação da
criança anormal. Aqui a questão é colocada essencialmente de maneira diferente
do que no campo da educação infantil
normal (VYGOTSKY, 1997, p. 185. Tradução e Grifos Nossos).

Quando, por motivo da deficiência, defeito
ou limitação são negadas novas possibilidades
a esses sujeitos, é criada uma série de barreiras, um certo estranhamento, assim como o pensamento de que eles não são capazes de ter
novos aprendizados; é nesse momento que a
compensação entra em ação, pois está posta a
necessidade defrontada pelo ser.

Para eles, é dessa maneira que ocorre o
desenvolvimento humano, pois quando os impedimentos estão postos, o corpo humano entende que ele está sendo ameaçado e lhe deve
proporcionar proteção. É aí que desenvolve uma
ação própria, em que são aprimoradas outras
características do ser, ou seja, a visão para a
criança surda.
Para Vygotsky (1997, p. 16, tradução e grifos nossos) mostra que: “A teoria da compensação revela o caráter criativo do desenvolvimento
orientado a caminhos. [...] "O que não me mata
me fortalece", [...] graças à compensação, da
fraqueza vem força, das deficiências nascem
necessidades”.
Ao contrário da narrativa anterior, nem
sempre essa compensação ocorre de forma positiva, nem sempre o sujeito será vencedor, pois
existem outras questões envolvidas e articuladas,
que se colocam diante desses sujeitos, direcionando-os a outras condições causais:
Para as Dainez e Smolka (2024, p. 1106),
para Vigotski a “compensação” implica em refletir sobre o desenvolvimento da pessoa com
deficiência, pois “faz-nos tomar como disparador
de nossas suposições não o defeito, o déficit, o
atraso intelectual, mas, sim, a pessoa nas condições sociais concretas de vida, orientando-se
para as possibilidades de desenvolvimento”.
Diante disso, não podemos ocultar que
estamos avançando com a quebra de barreiras
e de paradigmas. Desse modo, o lugar que precisamos novamente retomar é o de ser humano, de sujeito, lugar esse que é complexo, que
tem deficiências, mas também potencialidades.
É preciso vê-lo não fragmentado em partes, é
fundamental retomar a reflexão de que ele não é
só uma matéria, um ato biológico, uma função.
Nesse sentido é que a sociedade precisa
avançar, propondo outras séries de caminhos
diretos e indiretos para que haja efetivamente o
desenvolvimento das funções psíquicas superiores desses sujeitos, a fim de que possam ser
desconstruídos os caminhos negativos já oferecidos até o momento para eles e permitir que seja
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recriada a possibilidade de se lidar com essa
deficiência.
No caso da criança surda, Vigotski não
concordava com o uso da mímica pela criança,
porque ele dizia que esse era o percurso natural
da criança surda e era preciso criar os caminhos
antinaturais, para que a criança pudesse se desenvolver.
Nessa perspectiva, para Vygotsky (1997,
p. 19) “o que decide o destino da pessoa não
é o defeito em si, mas suas consequências sociais, sua realização psicossocial”. O fato de ser
deficiente não deveria ser a causa de seus problemas, mas o que a sociedade lhes impõe (as
barreiras) essa sim são impeditivos para o desenvolvimento de todas as suas potencialidades,
principalmente aquelas de ordem psicológica e
social.
.
Reforçando, vemos que, na educação, Vygotsky ensina que não devemos oferecer tudo
pronto e acabado ao deficiente, nem suavizar os
caminhos. Para o pesquisador, as dificuldades
nas execuções das atividades não devem ser
omitidas, mas expostas:
Por meio das dificuldades do aprendizado,
o sujeito sai da sua zona de conforto, colocando-se diante da dificuldade, do drama, ele passa a considerar a procura de novos caminhos
e alternativas para solucionar esses entraves.
Arrematando, valemo-nos de um pensamento
vygotskyano (1997, p. 867): “Se a criança não
tiver necessidade de pensar, ela não vai pensar”.
Com essas interações sociais estabelecidas, surge à experiência, seguida de suas particularidades, provando que qualquer sujeito pode
ser capaz de reproduzir toda a conduta humana,
não importa se uma criança “normal” ou deficiente (VIGOTSKI, 1997):
[...] Os cegos e os surdos são capazes
de realizar o comportamento humano
em toda a sua plenitude, isto é, de levar
uma vida ativa. Tudo o que é peculiar à
sua educação se resume à substituição
de alguns caminhos para a formação de
conexões condicionais. Repito mais uma
vez: o princípio e o mecanismo psicológi-

co da educação são os mesmos aqui que
na criança normal. A segunda conclusão,
não menos importante para a prática da
pedagogia dos surdos, é a seguinte: qualquer nova reação condicionada não pode
ser instalada de nenhuma outra maneira
senão com base em um ensino anterior,
dado hereditário ou já elaborado em experiências anteriores e suficientemente consolidado. A rigor, a educação não pode
comunicar nenhum novo movimento ao
organismo, apenas pode modificá-lo: variar, reestruturar e combinar as reações
que estão no adiamento do organismo
(VIGOTSKI, 1997, p. 118. Tradução e grifos nossos).

Segundo defende Vygotsky (1997, p. 77,
tradução e grifos nosso), no caso dos surdos,
é que:
As obrigações e funções do tato e da visão em relação ao organismo são outras:
elas devem criar um número enorme de ligações com o meio ambiente - laços que,
em pessoas normais, percorrem outras rotas. Daí vem sua riqueza funcional - adquirida na experiência - que foi tomada por
engano como inata, própria da estrutura
orgânica (VYGOTSKY, 1997, p. 77).

Portanto, é nas relações sociais que esse
sujeito surdo descobre que existe algo “errado”
com ele, pois esse “erro/defeito” é apresentado
ao surdo pelos sujeitos ouvintes. Assim não ouvir,
tem, para a pessoa deficiência relação com o
meio em que vive:
Cegueira ou surdez é um estado normal e
não mórbido para a criança cega ou surda, e a criança sente esse defeito apenas
indiretamente, secundariamente, como resultado de sua experiência social refletida
nela. O que o defeito do ouvido implica?
É necessário assimilar a ideia de que cegueira e surdez não implicam nada mais
do que a falta de um dos caminhos para a
formação de vínculos condicionados com
o meio (VyGOTSKY, 1997, p. 116. Tradução e grifos nossos).

Para Vygotsky (1997), o plano de organização sociocultural está adaptado à “normalidade” psicofisiológica; essas ideias são pontos
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destacados pelo pesquisador, quando se trata
do aprendizado e desenvolvimento dessa criança surda,
Esses órgãos, isto é, os olhos e os ouvidos, chamados receptores ou analisadores de fisiologia, e os órgãos psicológicos
de percepção ou sentidos externos, percebem e analisam os elementos externos
do ambiente, decompõe a realidade em
suas partes singulares, em estímulos separados. Que vinculam nossas reações
úteis. Tudo isso serve para a adaptação,
tão exata e sutil quanto possível, do organismo ao meio ambiente (VYGOTSKY,
1997, p. 118. Tradução e grifos nossos).

O que ocorre são os entraves colocados
para uma mediação da aprendizagem, limitando os sujeitos surdos a desenvolverem todos os
seus potenciais; esse fato está muito enraizado
devido ao preconceito social, fazendo com que
o sujeito tome um lugar social diferente daquele
no qual se encontra.
Nesse sentido, entende-se que a mediação tem o seu valor, vale dizer, a mediação do
outro, ou seja, os processos viabilizados pela
cultura, ou, ainda, o lugar que a deficiência ocupa numa determinada sociedade, na família, na
escola, não mais com a visão de desigualdade,
de negação, de falta, mas de possibilidades e
potencialidades. Em outras palavras: o ser humano, a humanização, passando pela cultura, pelo
coletivo, pela interação, pela palavra, a palavra
verbal,
O ensino do surdo-mudo por esse método
é estruturado precisamente em contradição com a natureza da criança. É necessário forçar sua natureza a ensiná-lo a falar.
Aqui, na verdade, está o trágico problema
da pedagogia dos surdos. Paramos nesta
questão complexa para demonstrar que
esse problema central, porém especial, da
educação de surdos-mudos é, ao mesmo
tempo, um problema geral de educação
social e, como tal, só tem a possibilidade
de ser resolvido. Se queremos ensinar a
linguagem oral à criança surda, devemos
abordar o problema de maneira mais
ampla e não nos limitar a considerar as
propriedades especiais de um método O

ensino de surdo-mudo por esse método é
estruturado precisamente em contradição
com a natureza da criança. É necessário
forçar sua natureza a ensiná-lo a falar; eu
tenho aqui, na verdade, a tragédia da pedagogia dos surdos. Paramos nesta questão complexa para demonstrar que esse o
problema central, porém especial, da educação dos surdos-mudos é, ao mesmo
tempo, um problema geral da educação
social e somente como tal tem a possibilidade de ser resolvido. Se quisermos
ensinar a linguagem oral à criança surda,
devemos abordar a questão- problema
mais amplamente e não nos limitarmos à
consideração das propriedades, em especial de um método (VYGOTSKY, 1997, p.
124, Tradução e grifos nossos).

Quando a sociedade tem enfatizado suas
concepções na questão da deficiência, ao invés
de focar na diferença, na diversidade, mantendo
assim essas concepções voltadas ao “tipo ideal”,
continuaremos regredindo, no que diz respeito
ao desenvolvimento e à aprendizagem desses
sujeitos.
Quando se tem a visão no biológico, no
defeito, na limitação, num ponto de vista de que
o surdo não é capaz de realizar qualquer atividade por si mesmo, enquanto não se colocam as
dificuldades para que ele resolva, principalmente
no ambiente de aprendizagem, ele dificilmente
desenvolverá suas aprendizagens por caminhos
indiretos.
Novamente estamos pautados numa visão
tutelar, paternalista, assistencialista, entendendo
que ele necessita de ajuda e acompanhamento
e, assim, consequentemente, falhamos na mediação do outro com esse sujeito.
Portanto, manter-se nesse discurso do biológico, do defeito, da limitação, não auxilia em
nada, quando se trata de possibilitar oportunidades para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, principalmente aquelas relacionadas à fala, à escrita, ao raciocínio, entre outras.
Ao contrário, o deficiente precisa estar defronte a novos desafios, aos quais antes alguém
fazia por ele, como, por exemplo, preparar o seu
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próprio café da manhã, assim, por certo conseguirá desenvolver sua aprendizagem e, consequentemente, suas habilidades e competências
articuladas principalmente à oportunidade e necessidade promovidas para tal ação. No caso da
criança surda:
O método é maravilhoso, mas se requer
tratar o aluno com severidade, se não
resultar em linguagem lógica, deve ser
abandonado. Qual é a saída então? O único, é claro, reside em retirar o problema
da estrutura estreita das classes de articulação e planejá-lo como uma questão
de educação como um todo (VYGOTSKY,
1997, p. 124. Tradução e grifos nossos).

A educação especial, voltada ao oralismo,
não é fácil para o surdo, pois depende de muitas
técnicas, principalmente de cunho fonoaudiológico, porém, como diz Vigotski, “se não resultar em uma linguagem lógica”, não vale a pena
ser desenvolvido. Analisada por esse aspecto, é
preciso que a educação perca seu caráter “especial”, para que se torne educação comum a
todos (VYGOTSKY, 1997).
Por fim, a partir dos estudos de Vigotski, reafirmamos que o impedimento não está
na deficiência em si, mas nas oportunidades
e possibilidades oferecidas pela sociedade às
pessoas com deficiência para que esse processo de desenvolvimento aconteça. Dessa forma,
possibilitar ao surdo o acesso a língua de sinais
articulada se torna fundamental para que ocorra o processo de desenvolvimento das funções
psíquicas superiores no surdo e, como ser humano que é, sua interação com o mundo. Nesse
sentido:
Sem a linguagem não existe a consciência, nem a autoconsciência. Conclui dizendo que a consciência é resultado de
experiência social. Portanto, proporcionar
a oralidade ao surdo corresponde a dar-lhe a possibilidade não apenas de comunicar-se, mas também de desenvolver a
consciência, o pensamento e a autoconsciência e, assim, de trazê-lo de volta ao
estado humano (RODRIGUEIRO, 2000, p.
110).

Os estudos de Vigotski apontam o discurso como uma construção social e, no caso desta
pesquisa, contribuem para que se reflita sobre
essas as concepções sobre a surdez e como
elas interferem na educação.
O conceito do biológico da deficiência
está sempre presente na concepção dos profissionais que atuam com esses sujeitos, assim, o
biológico imperando tirando dos profissionais a
visão do ser humano e sua totalidade, o que percebemos em nossos dias é essa visão biológica
pautada ainda no cotidiano.
É nessa desqualificação que encontramos
os motivos para estigmas e discriminação e preconceitos desses sujeitos, isso já se viu muito
no passado, onde o ser humano era desprezado
por ter alguma diferença, no caso dos deficientes, estas marcas estavam presentes em seu corpo (AMARAL, 1998). Há critérios para definir a
deficiência, vejamos alguns deles:
A.
A instituição da média, que limita as
medidas em torno de padrões preestabelecidos:
a altura média do homem brasileiro, por exemplo,
indica que as medidas que se afastam dela, são
anormais.
B.
C.
A moda, que define, por exemplo,
a tendência profissional dos gêneros: mulheres
parecem ocupar em grande maioria a profissão
de professora de 1º grau, colocando os homens
que se aventuram nesse perfil, como diferentes.
D.
A questão da estrutura ou função
constitui outro critério apontado pela autora,
campo em que aponta indicadores que definem
modalidades de diferença entre os seres. O tipo
ideal, ditado pela classe dominante, elenca-se
como o último critério, catalisando “qualidades” e
atributos que padronizam um tipo de ser: jovem,
do gênero masculino, branco, cristão, heterossexual, física e mentalmente perfeito, belo e produtivo (AMARAL, 1998).
Considerar um indivíduo “padrão” ou do
“tipo ideal” para determinar o que seria normal
ou anormal, parece ser uma característica de
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nossa sociedade e esse estereótipo é naturalizado ao longo dos tempos:
Todos sabemos (embora nem todos o
confessemos) que em nosso contexto social esse tipo ideal- que. na verdade, faz
o papel de um espelho virtual e generoso
de nós mesmos - corresponde, no mínimo, a um ser: jovem, do gênero masculino, branco, cristão, heterossexual, física
e mentalmente perfeito, belo e produtivo.
A aproximação ou semelhança com essa
idealização em sua totalidade ou particularidades é perseguida, consciente ou
inconscientemente, por todos nós, uma
vez que o afastamento dela caracteriza a
diferença significativa, o desvio, a anormalidade (AMARAL, 1998, p. 03, grifos
nosso).

Assim, a maioria das vezes, essa conceituação do que está fora dessa categoria além do
estigma estão intimamente ligados a definições
de diferenças, principalmente aquela que é visível, nela está inclusa a deficiência. Calcada nessa perspectiva, Débora Diniz afirma que alguns
veem a deficiência como uma desvantagem do
ser humano, provocando restrições de atividades, aos olhos da estrutura social contemporânea, que costuma excluir os deficientes do seu
escopo de abrangência (DINIZ, 2007):
Hoje, a centralidade no materialismo histórico e na crítica ao capitalismo é considerada insuficiente para explicar os desafios
impostos pela deficiência em ambientes
com barreiras, mas se reconhece a originalidade desse primeiro movimento de
distanciamento dos corpos com impedimentos dos saberes biomédicos (DINIZ,
2007, p. 68, grifos nosso).

Esses estereótipos e construções não são
privilégios da sociedade contemporânea, em
cada contexto histórico esses modelos eram gerados construindo imagens sobre a deficiência.
Jannuzzi ajuda a entender essas diferentes perspectivas.
No período do capitalismo mercantil, entre
os séculos XV e XVI europeus, quando se buscava a produtividade, os deficientes eram vistos
como “improdutivos”, além do mais, para a au-

tora da época existia um padrão de normalidade
tanto do funcionamento físico, sensorial, quanto daqueles que envolviam a parte intelectual,
portanto, tudo o que não estava no limite dessa
normalidade era considerado um desvio, portanto deveria ser estudado, assim como, diagnosticado e tratado, nessa perspectiva que surgiu à
classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (JANNUZZI, 2004).
Já na década de trinta, para estudiosa, havia visões que ficavam no biológico e se:
[...] centram principalmente na manifestação orgânica da deficiência, procurando
meios de possibilitar-lhe a vida. Consideram preponderantemente um lado da
questão, tentando a capacitação da pessoa para a vida na sociedade [...] Década
de 1930: Prevalecia o enfoque na deficiência em si mesma, isto é, no que faltava,
na lesão” (JANNUZZI, 2004, p. 10, grifos
nosso).

Essa visão está muito enraizada nas concepções médicas tradicionais da época, pois o
‘poder da palavra’ estava pautada no saber médico, assim a deficiência era vista como patologia.
O foco estava na própria deficiência, na falta, no
defeito, na limitação, ou seja, no biológico.
Nesse cenário de ‘impedimentos’, percebe-se que políticas públicas, tanto na área da
saúde quanto na educação estavam focadas no
assistencialismo, paternalismo, entre outras abordagens desse tipo, conforme observamos abaixo
essa configuração de atendimento permeou por
décadas,
Durante quase 30 anos, o modelo biomédico da deficiência foi soberano para
as ações da OMS, o que significou a hegemonia de uma linguagem centrada na
reabilitação ou na cura dos impedimentos
corporais para as políticas públicas de diversos países vinculados àquela entidade
(DINIZ, 2009, p. 71, grifos nosso).

Outro exemplo se deu entre os anos 1960
e 1970, nesse período os movimentos sociais
se destacaram, principalmente aqueles relacionados à defesa os direitos humanos e suas lutas,
ou seja, defendiam as demandas das diversi31 - maio/2021 - Educar FCE
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dades e dos grupos minoritários que requerem
seus direitos, consequentemente também houve
mudanças nas concepções de deficiência,
Falando dessas atitudes (presentes nas e
constituidoras das mentalidades), alguns
autores nos falam de uma progressão: do
extermínio ou marginalização ao assistencialismo de cunho paternalista, e deste ao
') investimento nas potencialidades e ao
reconhecimento da cidadania (AMARAL,
1998, p. 4, grifos nosso).

Nessa perspectiva, o problema do deficiente é mais amplo do que uma simples patologia, já
que era visto e agora estudado por muitos, sob
um novo conceito, como instrumento de justiça
social (DINIZ, 2007).
Esse segundo momento aconteceu nos
anos 70 a 80, em que esse panorama então
se modificou, com o surgimento do modelo social da deficiência, como ficou conhecido. Na
sequência, foi preciso desconectar a lesão de
deficiência: a lesão é algo objetivo, já a deficiência é uma experiência, é o modo como aquela
lesão impacta o desempenho dos indivíduos na
sociedade. A forma de inserção dos deficientes
no mundo depende não apenas daquela lesão,
mas, fundamentalmente, do tipo de ambiente
que deve acolher a particularidade daquela lesão (DINIZ, 2007).
Essa redefinição conformou-se à crítica
proposta pelos teóricos do modelo social: deficiência é uma experiência cultural e não apenas o
resultado de um diagnóstico biomédico de anomalias. Estendendo as considerações sobre a
deficiência, Diniz, aborda inicialmente a diferenciação dos conceitos da pessoa deficiente:
Adotaram dois conceitos propostos pela
Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência que são o de pessoa com
deficiência e impedimentos corporais. Deficiência é um conceito guarda-chuva, ora
entendido como o resultado da negociação de significados sobre o corpo com
impedimentos, ora como um dos efeitos
da cultura da normalidade que ignora os
impedimentos corporais. Em atenção ao
debate nacional e internacional sobre deficiência (DINIZ, 2007, p. 77, grifos nosso).

Nesse período, depois de lutas e diálogos,
foi reconhecida a dimensão social da deficiência, pois no cotidiano das pessoas deficientes
havia dificuldades do pleno exercício da cidadania, para elas ações como; quebra de barreiras
era essencial para sua autonomia e superação,
assim ficou conhecido o modelo social da deficiência.
Os limites são sociais e não do indivíduo,
garantindo a inclusão de homens deficientes na vida social, onde o direito ao trabalho aparece como direito humano fundamental, incluindo o deficiente no projeto
social do trabalho produtivo, por exemplo,
autonomia, independência e produtividade (DINIZ, 2007, p. 28, grifos nosso).

Assim, vê-se a inclusão como objetivo pretendido, sendo que a luta política se trava por
retirar as barreiras e permitir a participação dos
deficientes, como por exemplo, ao mercado de
trabalho. Ora, essas argumentações levam ao
conceito de deficiência, resumida por Amaral em
consonância com OMS/SNR (1989) - Organização Mundial da Saúde/Secretaria Nacional de
Reabilitação:
Deficiência refere-se a uma perda ou
anormalidade de estrutura e função: deficiências são relativas a toda alteração do
corpo ou da aparência física, de um órgão
ou de uma função, qualquer que seja a
sua causa; em princípio, deficiências significam perturbações no nível de órgão.
Já a incapacidade refere-se à restrição
de atividades em decorrência de uma deficiência: incapacidades refletem as consequências das deficiências em termos
de desempenho e atividade funcional do
indivíduo; as incapacidades representam
perturbações ao nível da própria pessoa
e, por fim, a desvantagem refere-se à
condição social de prejuízo resultante de
deficiência e/ou incapacidade: Desvantagens dizem respeito aos prejuízos que o
indivíduo experimenta devido à sua deficiência e incapacidade; as desvantagens
refletem, pois, a adaptação do indivíduo e
a interação dele com seu meio (AMARAL,
1998, p. 24, grifos nosso).
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Para esse modelo social, a deficiência
encontra-se na sociedade e não no indivíduo.
Nesse sentido, a perspectiva era articular conhecimento médico e psicossocial para denominar
o modelo atual da deficiência conhecido como
modelo biopsicossocial da deficiência, nele estão tanto os conhecimentos patológicos (causas
e implicações físicas) quanto os conhecimentos
de cunho social (causas e implicações sociais,
culturais e políticas). Nessa linha de raciocínio
Diniz postula que:
Isso significa que os impedimentos corporais somente ganham significado quando
convertidos em experiências pela interação social. Nem todo corpo com impedimentos vivencia a discriminação, a
opressão ou a desigualdade pela deficiência, pois há uma relação de dependência entre o corpo com impedimentos e o
grau de acessibilidade de uma sociedade
(DINIZ, 2007, p. 23).

Percebemos, diante desse contexto, quais
eram as causas verdadeiras da deficiência, eram
principalmente as de cunho discriminatório, de
opressão, efetivamente por causa da lesão, da
patologia, formulada não individualmente, mas
por um coletivo. E fazendo parte de um coletivo
ela deve ser rompida e desconstruída, nesse sentido, entendemos os motivos das lutas e resistências dessas pessoas deficientes e o desejo de
estarem engajadas nas questões políticas.
Nesta perspectiva, devemos refletir sobre
essas diferenças dentro da inclusão e buscar
possibilidades de se trabalhar com elas, através
de vários métodos e recursos disponíveis, para
desempenhar um melhor atendimento à demanda dos deficientes.
Diante disso, sabendo que essas diferenças estão presentes no âmbito social, é preciso
pensar na inclusão da pessoa com deficiência
no ambiente escolar, em sua um lugar na educação, o que contribui para o seu desenvolvimento humano. Essa inclusão, diante de tantos
preconceitos e estigmas sociais, parece ser um
verdadeiro desafio.

Isto porque, pensando nos relacionamentos e compartilhamentos dentro do grupo social,
percebe-se que a deficiência é uma questão de
ordem relacional, como aponta Amaral, pois ainda existe um desconhecimento pela sociedade
no que toca às questões de deficiência e há mitos a serem superados:
Os mitos, é que estes acabam por configurar um leque bastante grande de opções
para a leitura tendenciosa da diferença física significativa/deficiência. Dentre esses
mitos cito alguns, que tenho chamado de:
"generalização indevida", "correlação linear", "ideologia da força de vontade", "culpabilização da vítima", "contágio osmótico" (AMARAL, 1998, p. 5, grifos nosso).

Como mencionamos anteriormente, a concepção de deficiência e social vistas isoladamente já não cabe mais no cenário atual, hoje ela é
vista como um modelo biopsicossocial, abrangendo todos os aspectos da pessoa com deficiência, inclusive aqueles de cunho político.
Retomamos e afirmamos que quando se
trabalha a deficiência nos aspectos biológicos e
sociais isoladamente, nessa perspectiva são as
causas de muitos dissabores para essas pessoas com deficiência. Dissabores estes que as
deixaram fora do contexto social durante muitos
anos, assim foram excluídas e viviam isoladas
em seus próprios ambientes, familiares, educacionais, privando-as principalmente das interações sociais e com isso impossibilitando-as de
desenvolverem plenamente suas potencialidades
e aprendizagens.
A exclusão é deixar de fora aquelas pessoas que, por sua vez, têm alguma diferença significativa, perceptível, ou seja, aquela que choca
uma sociedade permeada por construções do
“tipo ideal” de ser humano. Como todos os ambientes em que os deficientes estão convivendo,
essa exclusão infelizmente se faz presente e no
contexto escolar não seria diferente.
Mantoan, em sua trajetória como educadora e pesquisadora, observa que a exclusão está
presente também no ambiente escolar. Relutando em admitir, reconhece que há medidas exclu31 - maio/2021 - Educar FCE
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dentes adotadas pela escola, na medida em que
reage às diferenças. A verdade, para a autora,
é que essas medidas existem e insistem em se
manter, apesar de todo o esforço de fachada,
alardeando que as pessoas não são "categorizados": “A exclusão escolar manifesta-se das mais
diversas e perversas maneiras, em que quase
sempre o que está em jogo é a ignorância do
aluno diante dos padrões de cientificidade do
saber escolar”
A inclusão escolar parte sempre do direito
que as pessoas com deficiência têm de participação nesses ambientes educacionais, dessa
forma, só ele é que faz com que a exclusão seja
dissipada (GÓES e LAPLANE, 2013).
No entanto, se a escola perpetuar numa
visão mecanicista de educação, vendo a pessoa
com deficiência fragmentada na sua limitação ou
defeito, ignora o ser humano com todas as suas
potencialidades. Assim o sistema escolar está
longe de produzir a reviravolta que a inclusão
exige (MANTOAN, 2003).
Uma dessas concepções/” achismos” é
acreditar que simplesmente o fato de inserir o
aluno deficiente na unidade escolar já se está
efetuando o processo de inclusão, o que é um
erro. Diante disso, precisamos entender o que a
concepção de integração significa. Existem concepções que têm por base a educação como
redentora, o que faz dela a única e exclusiva
responsável pela transformação contextual, a integração ou mainstreaming, conforme nos apresenta Jannuzzi (2004, p. 2):
Nessa mesma década, centrada mais no
pedagógico, mas não em contradição
com a corrente anterior, isto é, supondo
o atrelamento da educação ao desenvolvimento, um dos princípios evocados pelos que aqui eram responsáveis por essa
educação foi o da normalização, que
aqui penetrou em fins de 1970 e início
de 1980, e ainda hoje é citado. Ao mesmo tempo é preciso ensinar o deficiente
a conviver com sua deficiência. Ensiná-lo
a levar uma vida tão normal quanto possível, beneficiando-se das ofertas e das
oportunidades existentes na sociedade
em que vive (idem, p. 2).

Nessa narrativa ao se manifestar sobre
o processo de integração também conhecido
como normalização, a pesquisadora mostra
numa concepção mais abrangente, que houve
uma articulação entre o pedagógico e o psicológico, entendendo que normalizar não significa
tornar a pessoa com deficiência ‘normal’, mas,
sim, oferecer a ela condições normais de vida,
iguais às que as que outras pessoas recebem.
Para a autora, pouco a pouco, começa a
se definir a necessidade de o meio também se
modificar, para que seja aceita a normalização
do deficiente. O que se indica é o método individual, com o aconselhamento para a adaptação
do currículo. Foi nessa concepção que se iniciaram algumas instituições conhecidas até hoje,
como o Conselho Brasileiro para o Bem-Estar
dos Cegos, Associações de Pais e Amigos de
Excepcionais (APAEs), Sociedades Pestalozzi,
Federação Brasileira de Instituições de Excepcionais, entre outras. Dessa forma, posteriormente,
foram acontecendo as lutas e as conquistas de
cada uma delas (JANNUZZI, 2004),
A acumulação de renda por pequena fatia da população, a não-socialização de
conhecimentos científicos e tecnológicos
a todas as camadas sociais, com a restrição de seus benefícios, tornam cada vez
mais dolorosa a nossa injustiça social. A
escola tem papel importante e, mesmo
com as condições adversas do contexto
econômico-político-ideológico, tem função
específica, que, exercida de forma competente, deve possibilitar a apropriação do
saber por todos os cidadãos (JANNUZZI,
2004, p. 21, grifos nosso).

Nesse sentido, o professor deverá planejar, executar e controlar (sentido de refletir) suas
ações frente ao processo de ensino-aprendizagem.
Mas antes, existem também outras
questões que devem ser repensadas, como por
exemplo, o currículo e o planejamento de ensino, dois itens importantes dentro desse processo
educacional. Ferreira (2010, p. 214) o currículo
[Lat. currículu.] sm. Bras.). As matérias constantes de um curso:

31 - maio/2021 - Educar FCE

459

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

Currículo, do latim currere, significa caminho, percurso ou trajecto. Em Educação,
o termo pode ser considerado em sentido restrito, assumindo-se como um plano
estruturado de ensino, onde são propostos determinados objectivos e conteúdos,
bem como algumas orientações didácticas e metodológicas (SILVA, 2011, p. 05).

O Currículo está articulado atualmente a
um sentido mais extenso, não só relacionado às
matérias ou disciplinas promovidas em sala de
aula, mas sim, para tratar-se da vivência e experiências dos alunos, bem como, de todo contexto
da escola.
Quando existem reflexões sobre temáticas como concepções de educação, de ensino-aprendizagem, consequentemente, acabam
também refletindo diretamente no currículo. Com
a proposta que a educação transforma a realidade, os alunos são transformados e também
transforma, nesse sentido, ele é um ser ativo no
processo de ensino-aprendizagem, ou seja, não
é uma “educação bancária”, mas reflexiva, dinâmica, aprendendo com sua inserção no mundo,
na realidade.
Garcia e Michels (2018, p. 58) no que
tange ao Currículo Individualizado fundamentada em vários pesquisadores conforme apresenta
em seu estudo, mostra-nos que “se indicava ‘currículos adaptados às necessidades dos alunos’,
‘implantação de programas diversificados’ e ‘enriquecimento e aprofundamento curricular para
os alunos com altas habilidades’”.
Ela ainda, nos direciona que esses alunos
com deficiência devem ser percebidos em suas
diferenças individuais, assim como, inseridos
num mesmo currículo, porém com acompanhamento diversificado (GARCIA; MICHELS, 2018):
Adaptações e flexibilizações curriculares
ganharam espaço respaldando uma perspectiva integrada, um enfoque educacional e escolar. A flexibilização curricular
também favorece a persistência da perspectiva segregada convivendo com políticas pautadas em princípios de integração
(GARCIA E MICHELS, 2018, p. 58).

No entanto, segundo Garcia e Michels
(2018, p. 64) na Perspectiva de Educação Inclusiva esse enfoque está diretamente associado:
A produção de conhecimento em educação especial, em relação ao currículo, volta-se ao debate das formas, dos métodos,
na defesa de um currículo escolar comum
e da eliminação de barreiras à aprendizagem. Entretanto, o “comum” é pouco problematizado, ainda que venha sofrendo
ataques e restrições via a proposição da
BNCC, da Reforma do Ensino Médio e do
movimento Escola Sem Partido (Garcia,
Michels, 2018, p. 64).

Para que se mantenha uma escola de
cunho público, que seja laica, de qualidade e
para todos, deve-se refletir dialeticamente as
teses e antíteses da realidade social dentro de
uma sociedade capitalista. Pois, quando se reflete sobre esse contexto, a escola entra como a
possibilidade de apropriação da cultura humana,
essa apropriação se dá no âmbito da formação
dos estudantes (GARCIA E MICHELS, 2008),
Tal postura analítica pode significar uma
apropriação da escola mediante abstração das relações sociais, negligenciando
suas características contraditórias e históricas e referendando um posicionamento
político de não disputar um modelo de
escola. Tal perspectiva pressupõe um
antagonismo a uma compreensão de
“individualização do currículo” (GARCIA;
MICHELS, 2008).

Diante de tais situações no contexto social da sociedade, as desigualdades são as mais
gritantes, pois cada qual se precisa reconhecer
a qual classe pertence e, dessa desigualdade,
consequentemente, nasce a desigualdade cultural, no entanto, é na escola, através de interações
sociais essas desigualdades são desconstituídas
ou reafirmadas.
É claro que, diante do novo, sempre surgem, principalmente, dois polos: aceitação de
uns, recusa de outros. Além do surgimento natural de dificuldades, como o despreparo de professores, receio do desemprego, imposição do
projeto sem consulta prévia à comunidade inte31 - maio/2021 - Educar FCE
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ressada. Esse processo de justiça social já está
em andamento, esse fato ocorreu principalmente
depois da Convenção dos Direitos das Pessoas
com Deficiência e paulatinamente vai se desenrolando no decorrer dos anos (JANNUZZI, 2004).
Já o posicionamento de Mantoan (2003)
no contexto específico, ou seja, o escolar é o
de fincar no sentido de que a integração tem
sido entendida como uma inserção de alunos
com deficiência nas escolas comuns, ainda que
designe também alunos agrupados em escolas
especiais para pessoas com deficiência, ou mesmo grupos em classes especiais ou em residências para deficientes.
Nesta perspectiva o que se mostra é um
avanço nesse processo da não exclusão. Assim
a integração, trilhando essa linha de pensamento, o aluno deficiente, tem o acesso às unidades
escolares, tanto pela inserção às salas de aula
do ensino regular quanto pelo ensino em escolas
especiais, pois nesse sentido, tem a oportunidade de transitar por todas as possibilidades de
atendimento: do comum ao especial, do itinerante ao hospitalar.
Sabemos também que, depois de frequentarem a educação especial, é difícil que retornem
ao ensino regular (MANTOAN, 2003);
O uso do vocábulo “integração” refere-se
mais especificamente à inserção de alunos com deficiência nas escolas comuns,
mas seu emprego dá-se também para
designar alunos agrupados em escolas
especiais para pessoas com deficiência,
ou mesmo em classes especiais, grupos
de lazer ou residências para deficientes
(MANTOAN, 2003, p. 15, grifos nosso).

Nesses casos específicos, a dificuldade
de aprender deve ser compensada com algumas
facilidades, entre as quais: individualização dos
programas escolares, adaptação de currículos,
avaliações especiais e diminuição dos objetivos
educacionais.
Mantoan ainda discorre sobre o objetivo
da integração, quando enfoca que ele visa à inserção do aluno no ensino regular, sendo que o
ordenamento do sistema educacional, proposto

pelas escolas inclusivas, trata das necessidades
desses alunos (MANTOAN, 2003).
Trata-se da “meritocracia”. Nesse caso, o
que ocorre realmente é que a integração escolar
provoca um deslocamento de profissionais, de
métodos, de recursos vindos da educação especial para a escola regular (MANTOAN, 2003).
Cabe destacar que o processo de inclusão
escolar nunca foi fácil para as pessoas com deficiência, foram através de muitas lutas, determinações internacionais que paulatinamente esses
sujeitos foram progredindo até chegar ao modelo
de educação atual.
Essa visão de não aceitação só foi modificada posteriormente na década de 50 e 60,
onde a visão de espaço físico tanto na comunidade quanto na unidade escolar começava a se
transformar, toda essa mudança se deu com a
fundação da ‘Associação Nacional para os Cidadãos Retardados’. Neste momento trava-se
uma luta pelos direitos à educação e integração
desses alunos deficientes, porém, foi em 1970
que esses alunos foram lentamente sendo integrados no contexto da educação regular de ensino frequentando as escolas em meio período
(STAINBACK & STAINBACK, 1999).
Só no ano de 1972, essa proposta de integração veio efetivamente acontecer, pois um conjunto de profissionais em defesa do denominado
'princípio de normalização’ numa perspectiva de
Educação Especial, lutando pelo direito de que
os deficientes tinham direito a vida igualitária aos
demais ou o mais perto do “normal” dentro de
suas comunidades, isso aconteceu inicialmente
na Escandinávia e um dos seus principais líderes
foi Wolfensberger. Para ele, a ideia era garantir a
liberdade e o direito de ser diferente, assim como
ter maior acessibilidade para que suas carências
sejam atendidas por essa comunidade em que
estavam inseridos (BATISTA; ENUMO, 2004).
Posteriormente, nos anos 90, houve como
objetivo fundamental a reestruturação da ‘escola
para todos’, assim, os deficientes tiveram essa
oportunidade e acesso definitivamente (STAINBACK & STAINBACK, 1990).
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No Brasil, em 1888, houve o atendimento
a esta diversidade humana através da Constituição da República Federativa do Brasil, onde
sempre se pensou na promoção do bem estar
a todos e refuta-se o preconceito de origem cor,
sexo, raça, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (BRASIL, 1988).
Das diversas legislações específicas para
educação, conforme descreveremos no Capítulo
III, podemos destacar duas de grande relevância
nesse contexto, depois da Constituição Federal
é claro, a primeira é a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, mais especificamente no
Capítulo V estão às diretrizes da educação especial e a segunda denominada Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva,
assim, respectivamente:
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação (BRASIL,
1996, p. 39, grifos nossos).O movimento
mundial pela educação inclusiva é uma
ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito
de todos os estudantes de estarem juntos,
aprendendo e participando, sem nenhum
tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional
fundamentado na concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que
avança em relação à ideia de equidade
formal ao contextualizar as circunstâncias
históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Nesta perspectiva,
o Ministério da Educação/Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão apresenta a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que acompanha os avanços do conhecimento e das
lutas sociais, visando constituir políticas
públicas promotoras de uma educação
de qualidade para todos os estudantes
(BRASIL, 1994, p., grifos nosso).

Nesse sentido, todos os deficientes têm
o direito à educação em igualdade aos demais,
isso é fato, no entanto, se elas estão acontecendo efetivamente são outras questões para se refletir e pôr em diálogo, assim, não só o acesso
e permanência na escola, mas também, a qualidade por ela oferecida, assim, mais adiante verá
cada uma delas, mais especificamente voltadas
ao ensino superior tema desta dissertação.
Portanto, existe um contexto histórico que
vem se evoluindo no decorrer dos anos, movimentos a favor da inclusão das pessoas deficientes em ambientes escolares desde os níveis
fundamental até ensino superior e de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), assim, o princípio de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem sido a proposta no decorrer
dos anos 2008 até a data atual, despertando a
uma quebra de paradigmas em que o “padrão”,
o “normal”, o “igual” é o ideal, mas o ideal é o
“ser humano” com todas as suas diferenças, ou
seja, a diversidade humana.
Como o foco em todos esses anos estavam na integração, não se pode negar que essa
etapa foi o início de uma grande conquista para
os deficientes, pois nesse momento se iniciou o
direito à participação nesses ambientes educacionais, ou seja, estavam sendo inseridos nesse
contexto escolar.
No entanto, notou-se que não era efetiva
sua participação, pois eles ainda estavam segregados dos demais alunos mesmo estando dentro do mesmo ambiente (sala de aula), pois se
acreditava que o aluno deficiente precisava ‘fazer
por merecer’, ou ainda, ‘ter condições’ de estar
daquele lugar, assim a escola não precisava dispor de nenhum meio para sua aprendizagem,
ele sim deveria estar preparado, “A inclusão,
portanto, implica mudança desse atual paradigma educacional, para que se encaixe no mapa
da educação escolar que estamos retraçando”
(MANTOAN et al, 2004, p. 12, grifos nosso).
Nesse sentido, ressignificar o ato pedagógico é fundamental, pois esses alunos quando
adentram os portões das instituições de ensino
dispensam tempo, energia para concluírem seus
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estudos e ver acontecer essa apropriação dos
conhecimentos é indispensável para o seu desenvolvimento,

ombros dos educadores, por isso, retoma a ampliação da visão de que a responsabilidade da
inclusão é de todos os ombros da sociedade.

A inclusão é uma inovação que implica
um esforço de modernização e de reestruturação das condições atuais da maioria
de nossas escolas (especialmente as de
nível básico), ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas
deles, mas resultam, em grande parte,
do modo como o ensino é ministrado e
de como a aprendizagem é concebida e
avaliada (MANTOAN, 2003, p. 32, grifos
nosso).

Nessa perspectiva, atualmente em nosso
país, na maioria das vezes, por equívocos dos
cidadãos, principalmente sua maneira de pensar,
essa sociedade está sendo encaminhada a diversas consequências ordinárias, principalmente
daqueles que são formadores de opinião, dos
detentores de poder, entre outros.

Portanto, incluir é um ato coletivo, sendo
coletivo também deve ser participativo, histórico
e social, onde todos aprendem com o que é
diferente, desenvolvendo suas potencialidades,
confiança, respeito, e por fim, maior aceitação
do outro. Entender as concepções de inclusão é
fundamental para saber como administrá-la, na
prática, dentro das salas de aula,
Acredito que os valores e princípios da
educação inclusiva são capazes de promover instituições mais justas do que
aqueles que fundamentam a segregação.
Compreendo que o discurso em defesa da
inclusão constitui-se historicamente oposto ao da segregação e, nesse contexto,
reconheço a importância de destacar as
vantagens da educação inclusiva (GÓES;
LAPLANE, 2013, p. 17, grifos nosso).

Para Góes e Laplane (2013, p. 01) “a compreensão da própria ideia de inclusão e das formas que as políticas inclusivas assumem está
estreitamente relacionado ao modo como se caracteriza a dinâmica social”.
Fato é que a diferença e a diversidade humana estão presentes em todas as sociedades,
e partindo desse ponto, mais amplo, que é a
consciência da sociedade para uma visão de
sociedade inclusiva, a chegar num mais restrito
que é a escola, que é um lugar de educação
transformadora e também de promoção do desenvolvimento humano, ou deveria ser, mas não
o único, exclusivo, nessa visão, não se pode colocar toda essa responsabilidade somente nos

A sociedade não leva em consideração
a importância da cultura, da arte, enfim, para
qualificar sua identidade, consequentemente,
transferem o ‘poder’ nas mãos desses formadores de opinião os quais ficam indiferentes com
a situação dos menos favorecidos, não existe
igualdade e universalização dos direitos. Além de
impedir novos avanços nas classes sociais, que
muitas vezes, se veem revestidos de uma falsa
cidadania, assim como, os interesses fazem com
que demandas sociais não evoluam, retrocedendo um caminho que poderia levar benefícios a
todas as pessoas.
No caso do ensino regular para alunos
com deficiência é muito importante o processo
de inclusão, pois assim descaracteriza as desigualdades exacerbadas por essa sociedade atual. Para ajudar nesse sentido, os direitos sociais
promovidos por legislações internacionais vêm
alinham-se ao sistema escolar promovendo posturas mais avançadas, no entanto, as políticas
inclusivas ficam inviáveis, pois as suas ações se
tornam limitadas (GÓES, LAPLANE, 2013).
A concepção de inclusão está voltada à
inclusão de todos, independentemente, condição social, deficiência, cultura, entre outras, no
sentido de prover as necessidades das pessoas (STAINBACK & STAINBACK, 1999). Sobre a
inclusão escolar Lacerda (2006, p. 167, grifos
nosso) aponta que:
É vista como um processo dinâmico e
gradual, que pode tomar formas diversas
a depender das necessidades dos alunos, já que se pressupõe que essa integração/inclusão possibilita, por exemplo,
a construção de processos linguísticos
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adequados, de aprendizado de conteúdos
acadêmicos e de uso social da leitura e
da escrita, sendo o professor responsável
por mediar e incentivar a construção do
conhecimento através da interação com
ele e com os colegas (LACERDA, 2006,
p. 167).

A problemática nesses casos seria o cotidiano do professor, pois necessita lidar com tantas adversidades no contexto de alunos ouvintes, onde a dinâmica requer frequentemente sua
atuação, que muitas vezes, como também, não
está preparado para esse processo de inclusão,
seja por falta de conhecimento sobre o tema,
não consegue dispor desse tempo com esse
deficiente, visto que ele poderia necessitar de
uma atenção especial ao qual o professor com
toda essa dinâmica não conseguiria oferecer. Já
Caiado e Laplane (2009, p. 313, grifos nosso)
defende que:
Por um lado, a conceituação mais ampla
da inclusão revela uma concepção de
educação que enfatiza o processo político de formação de cidadãos a partir de
bases firmadas nos direitos e na necessária interligação das políticas públicas,
a ênfase no que é comum aos processos
educativos pode apagar as especificidades de alguns tipos de necessidades. Assim, é importante reafirmar a necessidade
de melhoria da educação como um todo,
mas é indispensável, também, alocar recursos para atender demandas específicas (LAPLANE, 2009, p. 313).

Nessa narrativa, vemos a importância da
sociedade, escola e deficientes juntos para pensar em políticas públicas não para um grupo
particular, mas de uma forma mais ampla, universalizando esse processo de inclusão social e
escolar, garantindo que todos tenham acesso à
educação e consequentemente consigam melhor exercer sua cidadania, “A escola tem papel
importante e, mesmo com as condições adversas do contexto econômico-político-ideológico,
tem função específica, que, exercida de forma
competente, deve possibilitar a apropriação do
saber por todos os cidadãos” (JANNUZZI, 2004,
p. 21, grifos nosso).

Com relação às dificuldades e aos desafios da inclusão escolar, Góes e Laplane (2013,
p. 02, grifos nosso) exploram a questão e argumentam que:
São das mais variadas ordens e estão
ligadas à organização da nossa sociedade, aos valores que nela prevalecem, às
prioridades definidas pelas políticas públicas, aos meios efetivamente disponibilizados para a implantação dessas políticas
(LAPLANE, 2013, p. 2).

Mais especificamente na deficiência auditiva, Lacerda (2006, p. 164), em sua relata que:
[...] a educação de pessoas surdas é um
tema bastante preocupante. Pesquisas
desenvolvidas no Brasil e no exterior indicam que um número significativo de sujeitos surdos que passaram por vários anos
de escolarização apresenta competência
para aspectos acadêmicos muito aquém
do desempenho de alunos ouvintes,
apesar de suas capacidades cognitivas
iniciais serem semelhantes (LACERDA,
2006, p. 164).

Além do baixo rendimento, a autor postula
que a escolarização do surdo precisa de maior
engajamento da escola e que é necessário pensar que:
O atendimento às suas características particulares implica formação, cuidados individualizados e revisões curriculares que não correm apenas no empenho do professor, mas
dependem de um trabalho de discussão e
formação que envolve custos e que tem sido
muito pouco realizado [...] (Ibidem, p. 166).

Por esse fato, não há de se negar que propostas de metodologias ainda são necessárias
para a aprendizagem desses indivíduos, visto
que elas não são adequadas a esta gama de
alunos, mas sim aos ouvintistas, segundo Lacerda (2006, pág. 166):
[...] a inclusão apresenta-se como uma proposta adequada para a comunidade escolar,
que se mostra disposta ao contato com as
diferenças, porém não necessariamente satisfatória para aqueles que, tendo necessidades especiais, necessitam de uma série de
condições que, na maioria dos casos, não
tem sido propiciada pela escola [...].
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Ainda, segundo a autora é preciso que a
“sociedade aprenda a conviver com as diferenças.” (Ibidem, p 166) e sugere que é necessária
a articulação entre todos os envolvidos, planejamento de aula para essa comunidade e maior
integração dessas pessoas e presença dentro
do ambiente escolar, principalmente para levar
essa cultura surda às pessoas ouvintes.
A estudiosa aponta ainda que é necessário oportunizar uma cultura de colaboração entre
alunos surdos e ouvintes, e que professores e
especialistas que participam da atividade escolar constituam uma equipe com tempo reservado para organização de atividades, trabalhando
conjuntamente numa ação efetiva de proposição
de atividades que atendam às necessidades de
todos os alunos. Nessa linha de pensamento,
Quadros (2008, p. 28) afirma que:
o maior desafio é promover uma organização escolar em que a língua de instrução
seja a língua de sinais e a perspectiva
de organização dos conhecimentos partam de uma construção visual, o que demanda um outro desafio”, além disso, se
deve “investir em cursos de graduação
para a formação de professores surdos,
educadores bilíngues (libras e português)
e de intérpretes de língua de sinais (QUADROS, 2008, p. 28).

Tentamos ao longo desta seção, mostrar
que existe uma concepção que pode estar posta
na sociedade de que seria melhor para o deficiente o assistencialismo, a caridade, o paternalismo, o que aponta para uma escola que exclui,
que facilita, que não entende as peculiaridades
da pessoa com deficiência. Ao mesmo tempo,
há políticas de inclusão e estudos que enfatizam
as potencialidades da pessoa com deficiência.
Nessa visão, reconhece-se que a pessoa com
deficiência deve conviver na sociedade, principalmente na escola regular e que deve ter seus
direitos garantidos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo analisou alguns autores
como: em Obras Escogidas II (Problemas Generales de la defectologia contemporânea), de
Vygotsky (1997), além de autores que entendem
a deficiência, a Educação de Surdos e Inclusão
Escolar. Utilizou-se como metodologia pesquisa
bibliográfica que enfocam sobre princípios metodologias e estratégias que podem auxiliar as
pessoas surdas através da linguagem de sinais
no processo de inclusão.
Para este estudo, a proposta era, num primeiro momento, compreender se a educação
inclusiva, após décadas de políticas públicas e
debates de especialistas na área, estava presente
no cotidiano de escolas de Ensino Fundamental,
por meio de entrevistas e observação em salas
de aula.
No entanto, no decorrer do trabalho, como
o objetivo era amplo, surgiram vários entraves:
em qual escola pesquisar? Uma apenas daria
conta de alcançar as metas? Por que o Ensino Fundamental? Por que Ensino Médio? Como
concentrar dados?
A educação inclusiva, poderia haver algum
caso na justiça e, nesse sentido, seriam os casos
mais graves de exclusão que estariam afetando
diretamente a educação desses alunos surdos.
Assim, surgiu a ideia de entrar no site do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo e procurar
por esses casos mais graves, nos quais os
envolvidos fossem alunos surdos de instituições superiores, e analisar as sentenças judiciais.

Para atingir os objetivos dessa dissertação,
nossa proposta é discorrer, no próximo capítulo,
sobre a inclusão do surdo no sistema escolar,
inclusive nas universidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente a todo esse percurso, compreendem-se então os enunciados estudados sobre
as concepções de Educação Inclusiva para Surdos, os papéis dos Tradutores e Intérpretes
de Libras e a Educação como mercadoria, assim como, as concepções que as instituições
de Ensino Superior têm de tal Educação.
Essas instituições de Ensino Superior apresentam-nos em suas narrativas que as concepções da Educação Inclusiva para Surdos vão desde aquelas que compreendem, compreendem parcialmente e não compreendem essas concepções, mesmo sendo essas instituições
responsáveis por uma educação transformadora, quanto aos papéis dos Tradutores e Intérpretes de Libras o que elas nos mostram é que ainda estão nas concepções de que ele é um
mero “transmissor de informações”, um auxiliar, um acompanhante, mesmo sabendo que ele
está além dessa práxis, por trás deles está toda carga de responsabilidade desses sujeitos
quanto à educação, bem como, o processo de inclusão e acessibilidade, já a educação como
mercadoria nos direciona que a uma desconstrução do direito à educação, para os surdos,
educação inclusiva, mediante a seus processos mercadológicos e de privatização.
No entanto, abordar essa temática traz à tona os principais entraves que permeiam
esses espaços acadêmicos, onde muitas delas são marcadas ainda por paradigmas que
precisam ser desconstruídos, os quais trazem atrasos na educação e desenvolvimento dos
alunos surdos.
Finalmente, é possível entender, pelas narrativas dos documentos estudados, todo o
sofrimento, estigmas e preconceitos, defasagem de conhecimentos experimentados por esses
alunos surdos, a qual a principal delas é a exclusão que a sociedade ainda mantém, mesmo
de forma velada para com esses sujeitos.
Enfim, diante de tantos pesquisadores aqui expostos nessa dissertação, sabemos que
estamos diante de muitos debates sobre essa Educação Inclusiva para surdos, principalmente
quando se trata do Ensino Superior, justamente para se desconstruir todos esses apontamentos negativos presentes nessa modalidade de ensino para que esses sujeitos realmente
tenham o direito a inclusão do qual são merecedores por fazerem parte integrante de nossa
sociedade.
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O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo, baseado em pesquisas bibliográficas, traz uma reflexão sobre a relevância
do ensino de Artes e seus componentes na Educação Infantil, disciplina fundamental para o
desenvolvimento motor, cognitivo, crítico, reflexivo e emocional da criança, que a incentiva a
sentir, reproduzir e/ou recriar todas as formas de arte, seja pintura, dança, teatro etc. É também
importante porque a arte além de ser uma ferramenta de suma importância assim como qualquer
outra disciplina, facilita a inclusão e a interdisciplinaridade, os momentos históricos contados
através da arte, ajudam as crianças a aprender, se apropriar e respeitar as diversidades culturais,
religiosas ou de gênero, o professor deve valer-se das atividades para desenvolver a sensibilidade,
a criatividade, a imaginação dos pequenos, objetivando a formação de um cidadão crítico e
atuante na sociedade em que vive..

Palavras-chave: Criança; Infantil; Arte.
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INTRODUÇÃO
Baseado em pesquisas bibliográficas, este artigo traz uma reflexão sobre a relevância do
ensino de Artes e seus componentes nas aulas da Educação Infantil para o desenvolvimento
motor, social, afetivo das crianças, com o objetivo de fazer os professores, coordenadores
pedagógicos e gestão escolar, pensar em como as diversas atividades que essa disciplina
propõe, pode contribuir com trabalho do docente no complexo processo de ensino aprendizagem, visando o desenvolvimento integral dos alunos, a formação de cidadãos pesquisadores,
críticos e ativos no ambiente em que vivem.
Segundo Barros e Gasparini (2007, p. 2):
A arte é uma representação da realidade, é um meio de compreender fatos históricos, tornando-se
um objeto socialmente construído. Ela deve ser inserida no ambiente educacional a fim de torná-la
conhecimento escolar. O entendimento da arte na sala de aula deve fornecer subsídios para que o
educando compreenda a arte como comunicação, sendo um meio pelo qual o homem mostra ao
mundo a sua aspiração, inspiração inquietude e ousadia expostas às contingências da realidade;
tornando-se necessário, desta forma, despertar nos alunos e futuros professores a necessidade de
que a manifestação artística possa e deva ser fruto da reflexão (BARROS; GASPARINI, 2007, p. 2).

A arte é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, pode-se dizer que todas
as suas formas de linguagens ajudam no equilíbrio emocional, seja na observação ou na
criação, além de ter a função de desenvolver o senso crítico, reflexivo, investigador e criativo
na criança, pois através das atividades artísticas é possível sentir e expressar as emoções
sejam elas de raiva, de amor, de indignação ou de protesto, superar a timidez e aprender a
lidar com a ansiedade.
O professor deve saber que através das atividades possibilitadas pelos componentes
da disciplina de Arte, a criança se desenvolve, trabalha a autoestima, a coordenação, o senso
crítico, aprender novas culturas, e passa a entender, compreender e a respeitar diversidade,
se reconhecendo e dando novos sentidos ao que está à sua volta, possibilitando atingir o
objetivo que é torná-la um cidadão atuante política e socialmente no ambiente em que vive e
capaz de conviver com ideias diferentes da sua.
Pensando que a arte faz parte e conta a história da trajetória humana, em todos os
seus campos, seja político, religião, cultural ou cognitivo, este artigo traz no primeiro capítulo,
a trajetória da Arte na Educação no Brasil, contando um pouco das transformações e como
essa disciplina tornou-se obrigatória no Ensino Básico.
Buoro cita: “Em cada momento específico e em cada cultura, o homem tenta satisfazer suas necessidades socioculturais também por meio de sua vontade/necessidade de
arte”(1996 p. 23).
Em seguida, na segunda parte, abordando o tema deste trabalho, aborda-se a relevância de se trabalhar os componentes da Arte nos anos da Educação Infantil, trazendo citações
de autores que corroboram com a importância para a formação integral das crianças nessa
fase do desenvolvimento.
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A ARTE E SUA RELEVÂNCIA NA
EDUCAÇÃO: A TRAJETÓRIA DA ARTE
NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
É importante citar, que, historicamente a
arte sempre esteve presente na formação de
culturas inclusive religiosas, sendo ensinada
e repassada por alguém que a aprendeu, e
assim o processo de ensino aprendizagem foi
se consolidando ao longo da história.
A história da Arte tem significados diferentes dependendo do tempo que se cita,
ela foi, por muito tempo, concebida como um
dom, privilégio de gênios e, dessa forma, não
resultante de ações de ensino e aprendizagem.
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.
A Arte no Brasil começa a ser aceita
como, uma disciplina que visava a um pleno
desenvolvimento artístico do indivíduo, com o
surgimento do Movimento Educação através
da Arte, no século XIX, através de importantes
movimentos culturais, que fizeram o elo entre
a arte e a educação.
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.
Os conceitos da Escola Nova, um movimento de renovação do ensino, foram inseridos no Brasil, em 1882, por Rui Barbosa (intelectual, político, advogado, jornalista,
diplomata, orador e escritor brasileiro), e influenciou diversas obras que ressaltaram a
educação sob aspectos psicológicos e sociológicos.

Para Saviani (1983),
Deslocou o eixo da questão pedagógica
do intelecto para o sentimento; do aspecto
lógico para o psicológico; dos conteúdos
cognitivos para os métodos ou processos
pedagógicos; do professor para o aluno;
do esforço para interesse; da disciplina
para a espontaneidade; do diretivismo
para o não diretivismo; da quantidade
para a qualidade; de uma pedagogia de
inspiração filosófica centrada na ciência
da lógica para uma pedagogia de inspiração experimental, baseada, principalmente, nas contribuições da biologia e
da psicologia (SAVIANI, 1983, p.12-13).

O movimento de Arte-educação no Brasil, iniciou-se em 1922, na Semana de Arte
Moderna, influenciado por Dewey, através de
Anita Malfatti (artista plástica brasileira começou seus estudos em Artes na Europa em
1910), que apoiada nas ideias de livre expressão, passou a orientar as classes de arte
em São Paulo.
Por intermédio de Anísio Teixeira, as
ideias de Dewey, (filósofo e educador americano), se propagaram no setor da educação,
em 1930 ele criou do Centro Educacional
Carneiro Ribeiro, na Bahia, que contava com
uma escola-sede para as atividades formais
e uma escola-parque para as dinâmicas de
Arte, onde desenvolveram-se os estudos que
realizou na Universidade de Colúmbia, em
1928, em parceria com Dewey.
Para Ferraz e Fusari (2010), com o movimento da escolanovista entre 1930 e 1940,
deslocou-se o eixo da questão pedagógica,
que estava apoiada na estética modernista
e, voltou-se para um ensino de Arte baseado
nas experiências e expectativas das crianças
e na valorização do seu progresso natural,
em um ambiente livre para a concepção e
ampliação da sua maneira de expressar e
compreender o ambiente ao seu redor.
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Mário de Andrade, que então era professor na Universidade do Rio de Janeiro, e
solicita no seu curso de História da Arte, com
insistência, a arte infantil como expressão espontânea, desenvolve ainda programas semelhantes às classes de Cizek (suas metodologias aproximavam o fazer artístico do ensino
da arte), fez pesquisas sobre expressão infantil, e escreveu em jornais sobre o assunto.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p.23):
Entre os anos 20 e 70, as escolas brasileiras viveram outras experiências no
âmbito do ensino e aprendizagem de
arte, fortemente sustentadas pela estética modernista e com base na tendência
escolanovista. O ensino de Arte volta-se
para o desenvolvimento natural da criança, centrado no respeito às suas necessidades e aspirações, valorizando suas
formas de expressão e de compreensão
do mundo. As práticas pedagógicas, que
eram diretivas, com ênfase na repetição
de modelos e no professor, são redimensionadas, deslocando-se a ênfase para os
processos de desenvolvimento do aluno e
sua criação (BRASIL, 1997, p. 23).

No final da década de 1980, após pesquisar desde 1982, sobre três ideias (fazer,
ler imagens e estudar a história da arte), 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.

Segundo Barbosa (2008) “A arte como
linguagem aguçada dos sentidos transmite
significados que não podem ser transmitidos
por meio de nenhum outro tipo de linguagem,
tal como a discursiva ou cientifica”.
A partir de 1990, o movimento brasileiro da Arte-Educação começa a se dedicar
ao ensino escolar, e passa a articular através
de longos processos de debate, conscientização, organização e mobilização envolvendo
os profissionais da Arte e Educação para que
a arte seja incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), conquistando assim, que fosse inserido a Arte, como
disciplina obrigatória da Educação Básica, na
Lei nº 9.394/1996 (LDB), que 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”.

A RELEVÂNCIA DA ARTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil é a porta de entrada
para uma vida fora do cotidiano familiar, é o
início da educação formal, da aprendizagem
de números, letras, cores e formas em uma
instituição educacional, e deve acontecer de
maneira prazerosa e agradável em um ambiente adequado para estimular as crianças
a participarem ativamente do processo de ensino aprendizagem.
A Arte, enquanto disciplina escolar
abrange os segmentos de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro (BRASIL, 1997), possibilitando trabalhar com as crianças da Educação
Infantil inúmeras atividades lúdicas dentro e
fora da sala de aula, permitindo que elas possam se manifestar, comunicar e desenvolver,
corroborando com os Parâmetros Curriculares Nacionais, que também definem que ela é
composta de quatro linguagens: artes visuais,
dança, música e teatro:
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O conhecimento da arte abre perspectivas
para que o aluno tenha uma compreensão
do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que é possível
transformar continuamente a existência,
que é preciso mudar referências a cada
momento, ser flexível. Isso quer dizer que
criar e conhecer são indissociáveis e a
flexibilidade é condição fundamental para
aprender (BRASIL, 1997, p. 19)

De acordo com os PCNs (Parâmetros
Curriculares Nacionais) a Arte desenvolve o
pensamento, a percepção, a sensibilidade, a
imaginação e o lado artístico de cada criança, também influencia no desenvolvimento
criativo e social da criança sendo inclusive
durante a Educação Infantil, uma base para as
aprendizagens que acontecerão nas próximas
etapas da vida educacional e profissional,

Para que o conteúdo de Artes seja trabalhado nas Escolas de Educação Infantil,
particular ou pública, é necessário que o professor conheça os variados elementos que
compõem a disciplina, como e o que ensinar
da Arte para as crianças nesta fase.

A educação em Arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da
percepção estética, que caracteriza um
modo próprio de ordenar e dar sentido à
experiência humana: o aluno desenvolve
sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas,
quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas (PCN, 2001, p.19).

Em Barbosa (2003, p. 4) observa-se:
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 (BARBOSA, 2003, p. 4).

Na época da Educação Infantil, a criança está em plena fase de desenvolvimento
motor, cognitivo e social, é quando têm os primeiros contatos com as diferentes linguagens,
é o tempo de muitas descobertas, aventuras
e magias, e apenas o brincar é importante, o
que coloca o professor em uma situação de
facilitador e colaborador, cabe a ele, valorizar
e explorar os conhecimentos e a criatividade
que ela traz em sua bagagem, compreender
e estimular a curiosidade de conhecer e criar.

Antes de aprender a linguagem propriamente dita, as crianças rabiscam suas impressões sobre o mundo e sobre as pessoas ao
redor. Nesse sentido, o uso do lápis de cor,
giz de cera, tintas, pincéis, entre outros materiais para desenhar, são estimuladores dos
movimentos e da coordenação motora fina
que, mais tarde, auxiliarão na alfabetização.
Entendendo a importância da expressão artística, o professor pode promover, atividades lúdicas que aguçam a sensibilidade da
criança, de forma que ela aprenda a explorar
os próprios sentidos, em uma dinâmica que
contenha a música, por exemplo, ela pode
aprender a identificar os instrumentos presentes na melodia e ampliar o seu repertório e
desenvolver os órgãos da audição,
O canto desempenha um papel de grande
importância na educação musical infantil,
pois integra melodia, ritmo e — frequentemente — harmonia, sendo excelente meio
para o desenvolvimento da audição. Quando cantam, as crianças imitam o que ouvem e assim desenvolvem condições necessárias à elaboração do repertório de
informações que posteriormente lhes permitirá criar e se comunicar por intermédio
dessa linguagem (BRASIL, 1998, p. 59).
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Uma peça de teatro autuada pela turma, pode provocar a imaginação e a criação,
uma estratégia interessante é modificar a disposição dos objetos da sala de aula, para
ensaio/apresentação, torna o espaço propício
para descobertas, exploração, reflexão, ação
e elaboração dos verdadeiros sentidos de experiências para as crianças, situações diferenciadas enriquecem a percepção, observar
as coisas de formas variadas e interagir com
esses objetos, permite que a criança tenha
uma visão diversificada do ambiente, promove a inclusão e a interação,
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).

As Artes Visuais que pode se entender
que compreendem as formas de arte tem na
visão seu principal foco, promovem a constituição de significados que são válidos para a
ampliação do fazer artístico da criança, e existem várias maneiras de serem trabalhadas.
Ferraz e Fusari trazem o que podem ser
consideradas Artes Visuais:
[...] o estudo das Artes Visuais que incluem
tradicionalmente o desenho, a pintura, a
gravura, a escultura, a arquitetura, o desenho industrial. O campo das Artes Visuais
amplia-se ao incluirmos outras manifestações artísticas que possam ser analisadas
sob ângulo da visão. Nesse caso, estamos
considerando também outras modalidades
de arte como a fotografia, as artes gráficas,
os quadrinhos, a eletrografia, o teatro, a
dança, a publicidade, o cinema, a televisão, o vídeo, a holografia, a computação,
pelas suas características de visualidade.
Mas, todas se compõem de expressões e
representações da vida, materializadas em
formas visíveis que podem ser estáticas e
em movimentos, bi e tridimensionais (FERRAZ; FUSARI, 2010, p. 75).

As crianças se expressam e sentem
prazer em desenhar, pintar, rabiscar, cortar,
interpretar, correr, pular. Utilizam sua imaginação para inventar ou transformar, conhecendo
o novo e criando a partir dele, o inusitado, o
diferente, podem reconhecer-se ou não nas
obras a elas apresentadas, o que propicia a
elas o autoconhecimento.
A Arte na Educação Inclusiva, tem o
competência de propiciar um ambiente multiplicador de aprendizagens, através da música, da pintura, da dança, da poesia, do teatro,
as inúmeras extensões da arte podem contribuir para aquisição de aprendizagens ligadas
às normas de conteúdo, aguçando a vontade
de aprender através daquilo que gera prazer,
e elevar os conhecimentos acerca de cultura,
valores e especificidades da vida cotidiana.
O professor através dos componentes
da disciplina de Arte, pode proporcionar às
crianças, diversas atividades diferenciadas,
que trazem experiências práticas e contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem e evolução motora e cognitiva, no sentido de evoluir o homem que deseja espaço
na sociedade, para poder contribuir com o
talento e potencial do discente com Necessidades Educativas Especiais, também seu
posicionamento social e político.
A amplitude do ensino de artes na Educação Infantil, com a intenção de promover o
ver, fazer, interagir, contextualizar e promover
meios para que a criança possa tornar-se um
ser ativo e participativo no meio em que vive
é uma referência, por ser uma linguagem universal, na formação integral, entendo que o
cidadão é fruto do que ele aprende, vivência,
pensa, produz.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este Artigo discorre com base em pesquisa bibliográfica, de Leis e orientações que
regem a educação como também algumas
citações de teóricos das áreas de Educação,
Psicologia e Neurociências que corroboram
sobre a temática, foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros trabalhos
científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão por parte dos profissionais envolvidos na primeira Etapa da Educação Básica, da relevância do Ensino de Arte
e seus componentes para a formação integral
das crianças na fase da Educação Infantil.
A concepção de infância dos dias atuais é bem diferente de alguns séculos atrás, a
visão que se tem da criança é algo historicamente construído, a humanidade nem sempre
viu a criança como um ser em particular, e
por muito tempo a tratou como um adulto em
miniatura.
Há algumas divergências no que tange
ao ser criança, para Piaget “A criança conhece da mesma forma que o adulto, ou seja,
a ação exterior ou inteiramente interior, provocada pela necessidade, mesmo elementar,
evoca o aprendizado. A percepção de um
mesmo objeto evoca diferentes perguntas
em uma criança, incapaz de classificar e em
outra com mais idade, que pense de forma
mais ampla e mais sistemática” (PIAGET,
1995: 14).
Vygotsky, defende que: “A interação se
dá através do outro mais experiente. A criança inclui estímulos ausentes do seu campo
visual imediato, suas operações práticas são
menos impulsivas e espontâneas do que as
de chimpanzés, com a fala planeja, executa
algo visível, assim, age num processo psicológico complexo, usando o signo, uma atividade especificamente humana” (VYGOTSKY,
2005: 43),

O desafio posto pela contemporaneidade
à educação é o de garantir, contextualizadamente, o direito humano universal e
social inalienável à educação. O direito
universal não é passível de ser analisado isoladamente, mas deve sê-lo em estreita relação com outros direitos, especialmente, dos direitos civis e políticos e
dos direitos de caráter subjetivo, sobre os
quais incide decisivamente. Compreender
e realizar a educação, entendida como
um direito individual humano e coletivo,
implica considerar o seu poder de habilitar para o exercício de outros direitos, isto
é, para potencializar o ser humano como
cidadão pleno, de tal modo que este se
torne apto para viver e conviver em determinado ambiente, em sua dimensão
planetária. A educação é, pois, processo
e prática que se concretizam nas relações
sociais que transcendem o espaço e o
tempo escolares, tendo em vista os diferentes sujeitos que a demandam. Educação consiste, portanto, no processo de
socialização da cultura da vida, no qual se
constroem, se mantêm e se transformam
saberes, conhecimentos e valores (BRASIL, 2013, p. 16).

No intuito de focar temáticas que contemplam a formação dos profissionais à compreensão das expressividades infantis imprescindíveis ao processo de humanização da
criança, as instituições que formam professores de Educação Infantil, acompanhando as
mudanças, no decorrer dos anos, vêm ampliando os enfoques, utilizando vários estudos
nas áreas do conhecimento como: psicologia
do desenvolvimento, políticas educacionais,
antropologia, sociologia da infância, história
da educação (SOUZA, 2007, p. 15-16) traz:
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A educação institucionalizada de crianças
pequenas surgiu no Brasil no final do século XIX. [...] O setor privado da educação
pré-escolar, voltado para as elites - os jardins-de-infância de orientação fröebeliana-, já tinham seus principais expoentes
no Colégio Menezes Vieira no Rio de Janeiro, desde 1875, e na Escola Americana anterior a isso. [...] No setor público,
o jardim-de-infância da Escola Normal
Caetano de Campos, que atendia à elite paulistana, foi inaugurado apenas em
1896, mais de vinte anos depois das fundações da iniciativa privada. O jardim-de-infância da Escola Caetano de Campos,
cujo trabalho pedagógico se baseava em
Fröebel, tinha como princípios educativos
os conteúdos cognitivo e moral. Nas duas
primeiras décadas do século XX, foram
implantadas em várias regiões do Brasil,
as primeiras instituições pré-escolares assistencialistas (SOUZA, 2007, p. 15-16).

A Psicopedagogia Educacional reconhece, valoriza e potencializa o trabalho em
Escolas, a interdependência dos indivíduos e
as realidades intersubjetivas. Estimulando um
ambiente corporativo que as singularidades
e o aprender não sejam postos e cobrados
por expectativas homogeneizadoras, que são
contraproducentes e não correspondem às
demandas anunciadas pelo século XXI,
A sala de aula é o espaço privilegiado
para troca de experiências e de conhecimentos entre os indivíduos que ali se
encontram. Este espaço é a expressão
de um sistema social, manifestado através
de suas rotinas, relações interpessoais,
pensamentos, relações de poder, imaginários e representações sociais, o que
deve nortear a prática pedagógica (BARBOSA, 2010, p. 2).

[. . .] se pretendemos contribuir para a
formação de cidadãos conhecedores da
arte e para a melhoria da qualidade da
educação escolar artística e estética, é
preciso que organizemos nossas propostas de tal modo que a arte esteja presente
nas aulas de Arte e se mostre significativa na vida das crianças e jovens (Fusari,
1999, p. 15).

Buoro acredita que é preciso privilegiar
o processo criativo da criança, estimulando
sua própria produção, pela dos amigos e diversas obras artísticas, ampliando seu conhecimento de mundo e da cultura, desenvolvendo trabalhos de Arte, utilizando do desenho,
da pintura, da modelagem, da colagem, da
construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção
e criação,
É na infância que se desenvolvem as
construções simbólicas que permitem o
trânsito entre o real e o imaginário e asseguram a compreensão de que as produções pessoais são fontes de domínio
e saber sobre a escrita diferenciada da
arte e fonte de prazer pelo envolvimento
afetivo que proporcionam (BUORO, 1996,
p.28).

Durante a Educação Infantil, a criança
se encontra no Estágio Pré-Operatório, apresentado por Piaget, ela interioriza o meio, sendo capaz agora de representá-lo mentalmente. O desenvolvimento da representação cria
as condições para a aquisição da linguagem,
pois a capacidade de construir símbolos possibilita a aquisição dos significados sociais
existentes no contexto em que a criança vive,
utilizando símbolos para representar a realidade,

Através da Arte pode-se despertar a
atenção de cada um para a sua maneira particular de sentir, sobre a qual se elaboram
todos os processos racionais, sua função é
tão importante quanto à dos outras áreas de
conhecimentos, no processo educativo, e na
formação profissional. Ferraz e Fusari (1999,
p. 15) ressaltam:
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A educação em Arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da
percepção estética, que caracteriza um
modo próprio de ordenar e dar sentido à
experiência humana: o aluno desenvolve
sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas,
quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas (PCN, 2001, p.19).

Para os PCNs a arte tem tanta importância como as outras disciplinas, ela está
relacionada com as demais áreas e tem
suas especificidades. Através da arte o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção
e imaginação quando realiza formas, quando aprecia sua obra ou a dos seus colegas.
Essa área também ajuda ao aluno relacionar-se com outras disciplinas do currículo, “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)

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, S/D).

As variadas atividades de artes auxiliam
diretamente no desenvolvimento da expressão, nas relações afetivas com o mundo, com
as pessoas e com os objetos. Segundo Buoro (1996, 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”.

Sabendo que, o aprendizado não acontece de forma fracionária e o processo de ensino aprendizagem deve ter uma visão ampla
do indivíduo, quando o professor incentiva as
crianças a representarem seus anseios, descobertas, ações e cenários familiares (como
comer, alimentar os animais, dormir, correr),
através das dinâmicas possibilitadas pelos
componentes da disciplina de Arte, beneficia
o desenvolvimento do raciocínio lógico, motor, cognitivo, da sociabilização.
Ao estimular os campos visuais, sensoriais e afetivos pode-se ativar certas emoções,
que estimulam a parte do subconsciente e
emocional do cérebro, ajudando a criar referenciais mais fáceis de temas mais complexos, tornando o conteúdo mais interessante,
de mais fácil absorção. Segundo Mietto:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término deste Artigo, entende-se que a arte é presente em todos os momentos da
vida, que ao longo do tempo foi se consolidando e se transformando, e ainda vem conquistando mais espaços, além de ser uma forma de conhecimento e expressão.
A criança através da arte desenvolve sua autoestima, sua coordenação motora, seu
emocional, sua criatividade, sua criticidade, sua imaginação, conhece novas culturas e tem a
oportunidade de entender, compreender e assim aprender a respeitar toda a diversidade, se
reconhecer ou não, notando as diferenças, dá formas e sentidos diferentes para as obras a
ela apresentadas.
Ressalta-se que é necessário o professor conhecer a história da arte para saber o que
ensinar, ter objetivo, para que os alunos entendam como relacionar as atividades de arte com
as ideias e tendências de uma determinada época, povo e localidade, e propiciar um ambiente
adequado, acolhedor e estimulante para as aulas.
O processo de aprendizagem por meio da arte - a linguagem dos sentimentos e das
emoções - auxilia a criança na alfabetização, na leitura do mundo que a cerca, no desenvolvimento da crítica, da imaginação e da criatividade, conduz à experiência, além de promover
a inclusão e facilitar a interdisciplinaridade.
Conclui-se que proporcionar às crianças, o contato com as atividades artísticas em
suas diversas linguagens, é uma forma enriquecedora de promover o desenvolvimento pleno
e significativo, e para a formação de futuros cidadãos pesquisadores, conhecedores de seus
direitos e deveres, formadores de opinião, críticos e ativos na sociedade.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS SÉRIES INICIAIS
RESUMO: Aprender letras e usar esse conhecimento no contexto de ler e escrever textos conectados
é mais complexo do que parece à primeira vista. Coloque-se no lugar de um novato aprendendo
a ler e a escrever. Observe as similaridades entre várias das letras. Com que facilidade você
distingue uma letra da outra enquanto simultaneamente constrói uma compreensão da mensagem?
Imagine os muitos desafios de olhar para a impressão para o aprendiz de alfabetização inicial!
Na leitura, o aluno precisa construir um significado, cuidar da estrutura da linguagem e aprender
a diferenciar uma letra da outra, especialmente as que são quase idênticas.

Palavras-chave: Letramento; Alfabetização; Leitura; Escrita.
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INTRODUÇÃO

O

aluno também deve aprender a distinguir com eficiência palavras de aparência
semelhante, como, "mas" e "fora" e "não", embora uma inspeção cuidadosa
mostre que algumas letras são simplesmente relacionadas, invertidas ou sequenciadas de maneiras que testam a percepção.
Por escrito, o aluno deve redigir uma mensagem, pensar sobre as ideias e como registrá-las e usar estruturas gramaticais que tornem a mensagem clara para o leitor.
Ao mesmo tempo, o aluno deve decidir quais letras representam os sons em palavras
que ouviram, do primeiro ao último, então, re-chamar os formulários das letras e escrevê-los
em sequência, da esquerda para a direita, observando a ortografia convencional.
Embora muitos erros de leitura e escrita possam ocorrer simplesmente como resultado
de lapsos na atenção ao significado ou à estrutura gramatical, esses erros também são ocorrências naturais no desenvolvimento do conhecimento das letras.
Sem um controle fluente sobre as letras em todos os seus detalhes, surgem desafios
distintos para os jovens aprendizes ao tentar ler e escrever textos.
Claramente, o conhecimento das letras é essencial para o desenvolvimento de um sistema efetivo de processamento de alfabetização. Cada criança tem uma compreensão única,
alcança a alfabetização por diferentes rotas e se beneficia mais da instrução que se baseia
em suas forças individuais.
Nossa compreensão do ensino e aprendizado da alfabetização precoce, incluindo o
apoio ao conhecimento de letras, baseia-se em combinados de experiência trabalhando com
jovens aprendizes em contextos de grupo e um para um e com educadores que apoiam estudantes em dificuldade para se tornarem leitores e escritores independentes.
Portanto, neste artigo, apresentamos várias facetas da aprendizagem de letras que
afetam o início da leitura e da escrita. Fornecemos uma explicação do que significa o desenvolvimento de um sistema de processamento de alfabetização.
Apresentamos uma visão geral de fatores importantes relacionados ao conhecimento
emergente de letras de jovens estudantes, incluindo a discriminação visual e o papel do processamento visual rápido.
Mostramos como um professor de sala de aula pode trabalhar com alunos individuais
em contextos de pequenos grupos e de classes inteiras de formas que construam suas lojas
exclusivas de conhecimento de letras e conexões pessoais a cartas, contribuindo para sua
auto eficácia.
Convidamos os leitores a refletir sobre os benefícios de usar a observação cuidadosa e
sensível dos pontos fortes de alfabetização dos alunos para ampliar seu conhecimento de letras e apoiar o desenvolvimento de sistemas de processamento eficazes para leitura e escrita.
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SISTEMA DE LEITURA E
ALFABETIZAÇÃO EFICAZ
Uma criança que esteja construindo um
sistema efetivo de processamento de alfabetização monitora independentemente sua própria leitura e escrita, pesquisa informações
usando as estruturas de significado e gramaticais no texto e usa impressão (palavras,
letras, agrupamentos de letras e pontuação)
fazer descobertas, notar erros, tomar medidas
não solicitadas para corrigir esses erros e resolver problemas.
Assim, à medida que a criança se engaja nessa gama de ações estratégicas, ela
amplia e aprimora seu sistema de processamento para que ele se torne mais sofisticado
e eficiente.
Ao longo do tempo, enquanto leem e escrevem textos mais longos e complexos com
velocidade, fluência e precisão crescentes, a
criança avança ainda mais com seu sistema
de processamento de alfabetização, sempre
mantendo o significado na vanguarda.
Considere como um jovem aprendiz,
tornou-se visível quando manipulou várias
fontes de informação enquanto lia. Considere esta análise da leitura primeiro para gerar
uma tentativa significativa e sintaticamente
apropriada.
As palavras olhadas e tiradas também
são visualmente semelhantes, exigindo que
buscasse informações de maneira integrada:
incorporou significado, estrutura gramatical,
atenção aos detalhes das letras e conhecimento da letra sonora.

Em essência, a criança pesquisa, monitora e autocorrige independentemente para fazer todas as fontes de informação corresponderem. O conhecimento de letras é apenas
uma das fontes de informações essenciais a
que todos os leitores devem comparecer para
desenvolver um sistema efetivo de processamento de literatura.
Embora o processamento não seja totalmente eficiente, se tornará perfeito com o
tempo, enquanto lê e escreve textos mais longos e complexos com maior flexibilidade.
A carta de conhecimento é fundamental para o sucesso na leitura e na escrita. Inclui conhecer a forma ou a forma das letras,
identificar as letras pelo nome, relacionar os
sons às letras, formar letras e compreender
o conceito.
Essencialmente, os alunos precisam
aprender a perceber símbolos de linguagem
escrita e distingui-los de outros símbolos e
convenções de impressão enquanto olha sequencialmente da esquerda para a direita no
texto. Eles também devem vincular sequências sonoras com agrupamentos de letras e
padrões enquanto leem e escrevem.
Jovens estudantes geralmente reconhecem os nomes e sons de letras no início do
alfabeto antes daqueles no final. Eles também
tendem a aprender o nome das letras maiúsculas antes das letras minúsculas, com B, A,
X e O, conhecidas pela maior porcentagem
de crianças com 4 anos de idade.
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Vários fatores que contribuem para a
aquisição de nomes e sons de letras pelos
jovens alunos:
• A presença da letra em nome próprio do aluno;
• A posição da letra no alfabeto;
• A frequência com que a letra aparece na impressão;
• A presença do som da letra em seu
nome.
O período durante a aquisição da linguagem quando as crianças geralmente
aprendem a pronunciar o fone representado
por uma letra particular forma com atenção
à orientação de direção do símbolo e discriminação das características minúsculas que
distinguem letras visualmente semelhantes.
Escrever cartas pode representar desafios semelhantes para certos alunos. Outros
alunos fazem ligações erradas entre os nomes das letras e seus sons.
Além disso, várias formas de instrução
podem afetar o conhecimento das letras, mas
há informações mínimas sobre como a instrução pode ser mais eficiente e efetiva.
Apresentando cartas sequencialmente,
semana a semana, resulta em alguns alunos
que passam meses revendo desnecessariamente as cartas que já conhecem.
Ainda outros alunos são apresentados
às letras em um ritmo lento, desconectados
do texto contínuo com poucas oportunidades
de aplicação prática, e podem obter as letras
aprendidas semanas atrás.

Acontece que ensinar conhecimento de
alfabeto a crianças pequenas, algo aparentemente fácil de ensinar nas mentes de muitos
leigos e até mesmo de outros educadores do
Ensino Fundamental, é na verdade uma tarefa
complexa e abstrata para crianças pequenas
alcançar.
De fato, sabemos muito menos sobre
quais estratégias particulares de ensino são
mais eficazes na construção do conhecimento de letras dos alunos, mas sabemos que
sequências instrucionais fixas em eficiência
de aprendizagem de letras.
Trabalhar de forma explícita, intencional
e sistemática requer um plano instrucional
bemconceituado que leve em consideração
o conhecimento de carta existente de cada
aluno e priorize conexões significativas com
o texto contínuo.
Consequentemente, os alunos ampliam
seu conhecimento de letras e entendem o uso
estratégico de cartas em leitura e escrita. Seu
aprendizado de letras é ainda mais aprimorado quando os professores ajudam os alunos
a lidar com as características distintas e muitas vezes desconcertantes das letras.
As crianças vêm para alfabetizar o
aprendizado por caminhos diferentes; consequentemente, o ensino deve ser responsivo
ao conhecimento atual da carta de cada aluno e fazer uso efetivo do tempo de instrução.
O ensino eficiente que apoia os alunos
a escrever e reconhecer novas formas de cartas prossegue rapidamente, com demonstrações claras e linguagem de professor precisa.
A instrução é memorável quando os
professores incentivam os alunos a fazerem
conexões com letras e palavras conhecidas
e usam essas conexões para apoiar a leitura
e a escrita.
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Propomos a abordagem que representa
os excelentes professores com os quais trabalhamos ao longo de muitos anos. Monitora
sistematicamente a aprendizagem de letras
dos alunos por meio de avaliações, manutenção de registros e notas informais.
Ensina com intenção, ajudando os alunos a vincular o aprendizado de novas letras
ao conhecimento existente e apoiando-os a
aplicarem esse aprendizado enquanto leem
e escrevem textos contínuos.
Propositalmente estrutura seu dia para
permitir oportunidades de agrupar estudantes
de forma flexível com necessidades educacionais comuns enquanto também atende a
aprendizagem individual dos alunos.
O ensino explícito emprega demonstrações claras acompanhadas de linguagem
concisa para direcionar a atenção dos alunos
para as características essenciais das cartas
e para usar seu conhecimento de letras durante a leitura e a escrita.
O ensino eficaz exige uma observação
astuta dos pontos fortes e fracos da alfabetização dos alunos. Determina controle de
letras, sons, palavras e conceitos sobre impressão e como usam esse conhecimento em
leitura e escrita.
Ao longo do ano, coleta amostras da escrita dos alunos e registra cuidadosamente as
mudanças ao longo do tempo no progresso
de alfabetização de cada aluno.
Rastreia o conhecimento das letras em
desenvolvimento dos alunos e usa essas informações para planejar e apoiar a aprendizagem de letras ao longo do dia.

Tem cinco princípios de instrução efetiva de alfabetização inicial:
1. Mantenha a instrução breve e focada.
2. Ajude os alunos a fazer conexões
significativas entre as novas letras que estão
aprendendo e as palavras ou letras que já
conhecem.
3. Ao ensinar uma nova carta, inclua
movimentos (necessários para formar a carta), palavras (uma descrição verbal desses
movimentos) e um modelo visual da carta.
4. Certifique-se de que os alunos não
apenas aprendam novas letras, mas também
se tornem mais rápidos na identificação e diferenciação de letras já conhecidas.
5. Ensinar para a aplicação de conhecimento de letra para ler e escrever textos
conectados.
Incorpora esses princípios em todas as
atividades, uma vez que visa construir o conhecimento de cada aluno e minimizar possíveis confusões. Formava um pequeno grupo
de estudantes que precisava de alguma instrução focada na aprendizagem de letras.
Quando as crianças sentam na sua
mesa, dar a cada aluno uma bandeja com
letras magnéticas coloridas. Observar que algumas das letras são diferentes de bandeja
para bandeja porque são um subconjunto das
letras conhecidas de cada aluno.
Pedir aos alunos que tocassem rapidamente e nomeassem cada letra em suas
bandejas. Observou-os para garantir que eles
identificassem as cartas corretamente e rapidamente.

Embora a necessidade de todos os alunos construírem conhecimento de letras para
que cada letra seja facilmente identificada e
rapidamente diferenciada, o objetivo final é a
aplicação da carta de conhecimento à leitura
e escrita de textos contínuos.
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Pedir aos alunos que classificassem
cartas em dois grupos. Isso exige que comprassem e contratassem formulários de letras, considerando os recursos de cada letra
e criando categorias de acordo (por exemplo,
letras com curvas, caudas, corcundas, etc.).
A lição continua descrevendo rapidamente como agrupavam suas cartas. A nomeação e a classificação das letras, que dura
apenas um ou dois minutos, promovem o reconhecimento visual rápido e fluente dos alunos e a discriminação das letras.
Por sua vez, os alunos são capazes de
resolver problemas de maneira mais eficiente
na leitura de palavras, especialmente quando
o tamanho da fonte diminui e o número de
linhas aumenta nos livros que eles leem.
Essas atividades também ajudam os
alunos a monitorar a formação de cartas por
escrito, facilitando o registro de suas mensagens. Baseando no atual conhecimento de
letras do grupo, ensinando-lhes a letra, os alunos estão familiarizados com a palavra que
vinha do trabalho anterior.
Como se trata de uma palavra de alta
frequência, vá também em vários dos livros
simples que esses alunos leem em leitura
guiada, e agora poderiam localizá-los facilmente em textos.
Alunos gradualmente se tornaram mais
fluentes com o padrão de movimentos, e para
ajudar os alunos a criar um link para o som
da letra usando livros de alfabeto individuais.
Livro feito à mão feito de papel grosso
e contendo as letras maiúsculas e minúsculas
que o aluno identifica fluentemente, organizadas em ordem alfabética.

O livro do alfabeto serve como um recurso para o aluno: um registro das letras
aprendidas e os links pessoais do aluno para
os sons correspondentes, bem como um lembrete de que as letras são finitas.
Da mesma forma, o livro do alfabeto
funciona como um recurso para o professor:
um registro do diário exclusivo de cada aluno
para adquirir o nome da carta e as associações de som.
Cada página do livro do alfabeto do
aluno mostra a letra maiúscula primeiro, o
posicionamento de letra minúscula seguinte,
baixado por uma única imagem representando a letra.
O professor insere apenas as letras conhecidas pelo aluno, de modo que o livro do
alfabeto não necessariamente começa com
A. O aluno seleciona ou desenha a figura cuja
primeira letra e som representam a escolha
do aluno para um link para essa letra.
É importante ressaltar que o objeto descrito é baseado na própria experiência e escolha preferida do aluno, não do professor ou
do editor, de criar um link significativo e facilmente lembrado para cada letra do alfabeto.
O processo continua até que todos os
pares de letras sejam facilmente identificados
pelo aluno, sendo inscritas no livro e acompanhadas de uma foto representativa.
Ao mesmo tempo em que estão aprendendo letras e links para sons, os alunos são
convidados a ler o livro de alfa-apostas, começando com A ou uma carta particular, e
prosseguindo página por página, tomando
conhecimento de que as letras são sequenciadas em uma ordem fixa.

Para não confundir um jovem aprendiz,
apenas as letras conhecidas são inseridas primeiro, com páginas deixadas em branco para
as letras a serem aprendidas a seguir.
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Depois de ensinar os alunos a escrever
a letra usando livros para chegar a links pessoalmente significativos para as cartas. Sem
dúvida, os links exclusivos de cada aluno foram fundamentais para o engajamento desta
atividade e serão fundamentais para estender
o conhecimento de suas letras.
Ao longo dessas variadas atividades de
aprendizagem de cartas, abordando eficientemente o conhecimento de letras mais necessário para cada aluno: identificar e distinguir
letras conhecidas, usando uma palavra conhecida para aprender uma nova letra e fazer
ligações pessoais a letras e sons.

Também observar atenção às letras iniciais em palavras que serão úteis em palavras
de solução de problemas que são incomuns
ou ainda não conhecidas.
Ouvir cada aluno ler o texto de forma
independente, no seu próprio ritmo. Encorajar
a resolver problemas e usar fontes de informação que podem ter sido negligenciadas.
Também focar na leitura em particular,
dirigir atenção para as letras iniciais de uma
palavra similar conhecida na leitura para que
pudesse cuidar da impressão mais de perto,
como ilustrado.

A identificação de letras e o conhecimento de links letra-som são realizações importantes, mas esse conhecimento também
deve ser efetivamente acessado e aplicado
durante a leitura e a escrita de textos.

Revisar registros e fornecer instruções
adicionais para discriminar entre as duas
cartas conforme necessário. Além disso, o
ensino explícito deve ser breve e focado, e
se basear em algo conhecido (tocar) para se
conectar à letra inicial em uma nova palavra.

Apoiar o aprendizado de letras ao ajudar
os alunos a se tornarem leitores e escritores
estratégicos independentes que empregam
uma variedade de fontes em formação (por
exemplo, grafo fônico, significado e estrutura
de linguagem) para resolver novas palavras,
si mesmos, e auto correto, conforme necessário.

Sempre pode usar o conhecimento da
letra junto com o significado para verificar a
si mesma enquanto lê, expandindo o conhecimento da letra durante a escrita. Nesta sessão de escrita interativa, reunir-se com toda
a turma para escrever uma história sobre o
desempenho para os alunos.

Direcionar a atenção dos alunos para a
ilustração, observar os alunos a assistirem às
letras iniciais em palavras enquanto construíam o significado da história.
Observar também as mudanças na
atenção dos alunos - desde o significado da
estória até a estampa até as estruturas da linguagem - à medida que se orientavam para a
história e a liam de forma independente.

Entendimentos atuais de escrever e
montá-los para fazer o seguinte: Participar
do significado de sua mensagem. Usar sua
própria linguagem oral para monitorar sua
mensagem. Escrever palavras com base em
seu conhecimento de como as palavras funcionam enquanto também acessam recursos
(parede da palavra, links para os nomes dos
colegas)

Quando terminar de olhar as ilustrações,
oferecer previsões sobre o que acontecerá
em seguida. Observar as respostas dos alunos à introdução da história, suas previsões
e sua construção do significado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Claramente, a aprendizagem de letras para jovens estudantes não é tão fácil quanto se
pode pensar. É extremamente complexo e ainda mais para os alunos em particular.
O controle do conhecimento das letras evolui ao longo do tempo (não em ordem alfabética ou por carta por semana) e varia consideravelmente de estudante para estudante, mas é
essencial para o desenvolvimento de um sistema de processamento inicial de alfabetização.
As chaves para apoiar efetivamente o conhecimento de letras são observar e observar
cuidadosamente o conhecimento atual e em evolução das letras dos alunos e adaptar as
instruções das letras ao controle atual de cada aluno sobre as letras.
Também essencial para a instrução eficaz é ensinar letras isoladamente apenas quando
necessário e em relação ao que um estudante em particular precisa aprender em seguida
sobre características de carta, formação, discriminação e correspondências sonoras.
O professor, sensivelmente observador, ensina de maneira a otimizar a aprendizagem
desde o início. Essa instrução é focada e breve, mas também incorpora a leitura e a escrita
de textos autênticos conectados como parte da aprendizagem de letras.
Em última análise, os principais objetivos são colocar os alunos em um caminho estratégico para se tornarem leitores e escritores habilidosos e garantir o uso produtivo de tempo
e alegria compartilhada dos alunos e professores.
Talvez ensinar e aprender sobre letras não seja tão “fácil quanto o ABC”, mas, no final,
vale a pena fazer um plano para avaliar e monitorar o conhecimento das letras em desenvolvimento dos alunos.
Analise os dados de avaliação para entender como os alunos sabem as letras. Eles
identificam letras pelo nome, pelo som ou por uma palavra conhecida?
Eles podem facilmente escrever a letra, distinguir formas maiúsculas e minúsculas e
discriminar entre letras comumente confusas?
Como eles demonstram compreensão das correspondências letra-som?
Use registros em execução e anotações para capturar como os alunos usam múltiplas
fontes de informação para ler e escrever textos conectados, e planejar instruções de acordo.
Organize grupos flexíveis e organize um ensino individualizado para abordar a aprendizagem de letras isoladamente, conforme necessário, e no contexto de ler e escrever textos
autênticos.
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O PAPEL DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NA SALA REGULAR
RESUMO: A finalidade deste artigo é investigar a prática do profissional de educação no espaço
escolar, tendo a consciência de que dependendo da sua atuação ele poderá formar alunos
capazes de fazer a leitura do mundo transformando a realidade para desenvolver uma sociedade
democrática e mais justa. Baseada nesta problemática busca-se refletir sobre as expectativas
existentes diante das ações profissionais, professor de sala comum, que possam contribuir para
que as crianças alcancem os conhecimentos esperados, adaptando os currículos, e otimizando o
uso dos recursos didáticos pedagógicos, ministrados em salas comuns. Assim esse trabalho tem
por objetivo descrever por meio da reflexão a realidade das experiências de professores sobre a
utilização de recursos didático-pedagógicos diversos que podem favorecer um vínculo das salas
de contraturno com o universo da Unidade Escolar favorecendo a inclusão dos alunos que por
vezes estão à margem da educação.

Palavras-chave: Educação; Educação Especial; Formação de Professores.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão, diz respeito à introdução do portador de deficiência na sociedade e
no nosso campo de estudo, costumamos observá-la por meio da prática educacional. Porém frequentemente percebemos falhas no processo, pois as políticas
públicas não ofereceram a criança deficiente a segurança de que suas necessidades serão
supridas por meio de espaço e material adequado, além de não qualificar os profissionais,
que não conseguem realizar um bom trabalho por não conhecer meios para suprirem as necessidades do indivíduo que se encontra sob sua responsabilidade, principalmente no setor
educacional.
Observo que a sociedade vem em busca de mudanças diárias para inclusão real da
criança com Deficiência Intelectual o que contribui para o convívio diário na escola regular
(ARANHA, 2000).
Segundo Oliveira (2008), percebe-se que incluir alunos com deficiência Intelectual em
salas regulares com professores capacitados, criativos, reflexivos é urgente e necessário, porém não é uma tarefa fácil, considerando que por vezes o aluno que ali se encontra necessita
de suporte físico, que estimule o desenvolvimento do pensamento e habilidades específicas.
Baseada neste pensamento entende-se que, por meio de um suporte de aprendizagem
adequado a necessidade imediata do aluno com Deficiência Intelectual, e da aula bem planejada, com recursos diversos, será possível que o professor possa contribuir com a formação
dessa criança, garantindo-lhe o real direito à educação (OLIVEIRA 2008).
Para a garantia destes direitos cria-se as Salas de Apoio e Acompanhamento à Inclusão
– SAAIS – onde se oferece a estas crianças o contraturno a sala regular visando o favorecimento deste apoio pedagógico, que tanto é esperado pelo professor (OLIVEIRA 2008).
Porém, ao chegar a uma SAAI, muitas vezes observa-se a maneira errônea em que se
definem as atribuições do professor que ali se encontra, talvez pela desinformação, talvez pela
má formação, o professor que se encontra na SAAI, transforma-se em um segundo professor
desta criança de maneira a continuar o processo didático que se tem dentro da sala de aula
regular (OLIVEIRA, 2008).
Tal problemática nos leva aos seguintes questionamentos: a) qual o verdadeiro papel do
professor da SAAI diante do desenvolvimento pedagógico e social da criança? b) O que estão
ensinando para as crianças na sala de SAAI? c) De que maneira e quais são os caminhos
que devem ser seguidos pelo profissional da SAAI para que seu trabalho seja realmente um
auxiliar do processo ensino aprendizagem da sala regular?
Assim esse artigo tem por objetivo descrever por meio da pesquisa bibliográfica que diz
respeito à experiência de professores sobre a utilização de recursos didático-pedagógicos diversos que podem favorecer um vínculo entre a sala SAAI com o universo da Unidade Escolar.
Para tanto, o tema será desenvolvido a luz de pesquisa documental e bibliográfica,
pautado em ideias de autores que tratam sobre o tema, bem como documentos oficiais
que contribuam para compreender como o professor de SAAI pode intervir no processo de
aprendizagem do aluno. Busca-se nortear nesta pesquisa quais as propostas que devem ser
seguidas para um trabalho eficiente nas salas comuns.
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inclusiva que vivemos, é de ser organizador e
norteador de uma proposta didática que contribua com o suporte pedagógico necessário
para a construção de saberes específicos.

Os alunos deficientes, colocam hoje a
prova à função do professor, e buscam ensinar-lhes as suas características, o que acaba
causando uma indisposição profissional por
não saber o que fazer, e esse não saber fazer
assola nossas escolas.

A utilização de um currículo adaptado
adequado auxilia o professor da sala comum
a oferecer um ensino cooperativo não individualizado alcançando o objetivo do projeto pedagógico da Unidade Escolar sendo o
professor de SAAI responsável por tal tarefa
(OLIVEIRA, 2008).

O Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA) em seu art. 54, item III prevê o atendimento educacional especializado às pessoas
portadoras de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino, porém não oferecem espaços adequados, ou qualificam estes
profissionais colocando-nos em uma grande
cilada que por vezes transformam os educadores em grandes réus do processo por não
saberem o que fazer com aquele indivíduo.
A desestruturação existente não permite
que o professor ofereça um bom suporte para
que os professores contribuam com a aprendizagem desta clientela para ajudá-los a viver
em sociedade buscando a inclusão completa.
A exclusão ao invés da inclusão imposta aos alunos de forma cruel costuma nem
os levar às aulas, por considerá-las chatas,
cansativas e desrespeitosas, sem a qualidade
intelectual necessária.
Esta falta de maturidade para identificar
a importância da escola na vida do indivíduo
dito especial, prejudica muito a construção
de uma sociedade digna, com a falência da
instituição Família, e com o despreparo das
entidades educacionais, os educandos encontram-se desprovidos de fatores educacionais importantes, criando com isto um rol de
pessoas desprovidas de sentidos básicos de
cooperação, responsabilidade, solidariedade,
respeito, reciprocidade etc.
O professor tem um importante papel
na formação do indivíduo com Deficiência Intelectual já que sua função diante da proposta

Centrado nesta ideia consente-se uma
nova maneira de ensinar e novas oportunidades para aprender, ampliando os estímulos e
desenvolvendo as crianças com deficiência
intelectual.
Vygotsky (2007), afirma que a aprendizagem se dá por meio das informações
que o indivíduo recebe dentro das relações
construídas com o meio. Estas relações otimizadas pelo trabalho de suporte realizado
pelo professor de SAAI é que vai oferecer
estímulos adequados a criança, uma vez que
a socialização é que contribuirá com a oportunidade de realizar novas experiências sendo
caminho para o processo de aprendizagem
individualizado.
Entende-se aqui que para o ensino ser
eficiente deve-se ter princípio colaborativo,
onde o trabalho realizado se dá em grupo,
em duplas, por meio da adaptação curricular,
sendo desta forma transferida pelo aluno para
um saber individualizado que lhe permitirá
agir diretamente sobre o meio após a apreensão do conhecimento (OLIVEIRA, 2008).
A ideia do trabalho da SAAI então passa de mero ensino didático para construir um
significado muito mais abrangente, ensinando
a criança com deficiência intelectual para a
vida, sendo este o verdadeiro papel da educação (RAFAELE, 2007).
O sentido que damos ao processo de
aprendizagem da criança, os objetivos que
traçamos e a maneira como se faz a educação é que determinará qual a recepção e uti31 - maio/2021 - Educar FCE
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lização desta na vida da criança diante deste
saber sistematizado.
Assim, a maneira de propiciar e oportunizar ações e momentos de busca do saber
é que determinarão se há ou não condição
de avançar etapas de aprendizagem para a
criança com deficiência intelectual (OLIVEIRA,
2008).
A autora continua dizendo que é complexa a maneira de ensinar a criança com deficiência Intelectual, pois o trabalho exige planejamento, disposição e diretriz, consegue-se
a contemplação de todos os pontos por meio
de adaptação curricular, organização de materiais pedagógicos e apoio da sala de SAAI,
para a adequação da proposta pedagógica.
É um erro deixar a criança com deficiência à margem da aprendizagem, pois a
escola é responsável pelo desenvolvimento
de todos os alunos, inclusive o deficiente intelectual, necessitando para alcançar o sucesso
no desenvolvimento desta criança a utilização
de atividades simples em duplas ou em grupos, que garanta a participação de todas as
crianças, ajudando-se mutuamente, trocando
informações e todos colaborando para a realização da atividade (DEL-MASSO, 2008).
O ensino colaborativo permite que os
alunos, independentemente de suas dificuldades, possam demonstrar por meio de conhecimentos anteriormente aprendidos, quais
são suas habilidades, percebendo as de seus
colegas, aplicando seus conhecimentos e
compreendendo que todos são igualmente
importantes dentro da proposta coletiva de
construção do conhecimento (OLIVEIRA,
2008).
Para facilitar e auxiliar neste desenvolvimento foram criadas as salas de SAAI. As
SAAI são salas integradas dentro das unidades escolares para favorecer o apoio pedagógico especializado complementar ou suplementar de acordo com a necessidade da
criança a ser atendida.

O atendimento complementar tem a
função de suprir (ou pelo menos tentar ao
máximo) as necessidades dos alunos que necessitam de mais recursos, são suplementar
quando estamos tratando de alunos com capacidade acima da média, por exemplo.
O que quer dizer que o trabalho da SAAI
tem a função de suprir a falta, e organizar o
excesso de informações e habilidades, por
meio de recursos diferenciados para que o
aluno acompanhe e tenha sucesso na turma
em que se encontra (OLIVEIRA, 2008).
Seu funcionamento é realizado em horários diferenciado do que o aluno está matriculado, em uma classe comum, por no mínimo
4 horas de aula e no máximo 8 horas de
aula, distribuídas dentro da semana, de acordo com o projeto a ser desenvolvido. Cabe
lembrar que o grupo a ser atendido dentro
desta sala é no máximo de 10 alunos ou individualmente.
O atendimento desta forma justifica-se
devido à condição de um aluno ou grupo que
apresenta necessidade educacional especial
e que não está sendo beneficiado diante da
proposta pedagógica oferecida em classes
comuns (RAAANE).
Para que este seja encaminhado para
esse serviço especializado é necessário que
a professora de classe comum, realize uma
avaliação pedagógica em conjunto com os
profissionais da unidade escolar de origem,
da família, da equipe do Centro de Formação
e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI), e do
supervisor escolar, se houver necessidade,
pode-se contar ainda com profissionais de
saúde e outras instituições que atendem o
aluno.
As SAAIs atendem alunos oriundos da
escola que estão instalados, podendo receber alunos de escolas do entorno se houver
condição de atendimento. Segundo portaria
Municipal n° 5.718/04 art. 16, o professor de
SAAI deve comprovar habilitação ou especialização em educação especial (PMSP/SME).
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Dentro das entidades conveniadas o
serviço deve ser oferecido em caráter transitório garantindo a permanência ou retorno do
aluno com NEE as salas especiais à classe
comum.

Há muito, a educação era somente garantida à elite, para que estes fossem responsáveis pelo trabalho intelectual, o serviço
braçal, ficava por conta dos pobres (Aranha,
1991).

É fato que este papel da SAAI tem a
função de amparar e oferecer meios para que
o aluno consiga, minimamente, acompanhar
a classe comum, porém isoladamente o atendimento da sala não é eficiente, uma vez que
seu papel real se baseia em fornecer meios
para que o aluno consiga permanecer em
classe comum (RAAANEE, 2007).

Neste período monárquico, a educação
era diferenciada, porém, buscava-se contemplar os que poderiam deter o poder, havia
qualidade de ensino. Buscava-se desenvolver
as habilidades do educando, doutrinando-os,
os alunos eram silenciosos e recebiam uma
aprendizagem passiva, não faziam críticas,
nem exigiam nada. Só os professores possuíam o saber, e estes eram chamados de
Mestres. A educação era oferecida de maneira individualizada por vezes até fora da escola
(FREIRE E SHOR, 1987).

A dificuldade do trabalho realizado pela
SAAI está então, em modificar a visão, ainda
individualizada e desinformada, do professor
de sala de aula, para que se perceba que
trabalho de SAAI não é “desafogar” e retirar o aluno de sala servindo de simples sala
de contenção para permanência de alunos
portadores de NEE, transformando este olhar
em fonte de aprendizagem e reorganização
do processo educacional para que ele ocorra
de maneira digna e adequada dentro de uma
proposta educacional verdadeiramente inclusiva (OLIVEIRA, 2008).
O papel do SAAI, portanto, é de agregar-se ao trabalho do professor comum, como
favorecedor de ideias que permitam a este
professor que se encontra em sala de aula
comum, encontrar caminhos adequados para
alcançar o desenvolvimento da criança com
déficit intelectual.
Para isso é necessário que ele compreenda a trajetória que a deficiência Intelectual
seguiu dentro de uma perspectiva histórica
que contribuam para a busca desses caminhos a serem seguidos.
Compreender a importância do trabalho
com a sala de SAAI, é preciso observar o paralelo histórico que acompanha esta proposta
de educação inclusiva, compreendendo quais
foram às dificuldades e as propostas realizadas para que esta educação fosse realizada
da maneira que é oferecida hoje.

Neste período o especial ou o deficiente era visto como incapaz, se reaproveitado
em sociedade, este era designado a realizar
tarefas braçais de fácil manuseio, ou eram
mortos ao nascer (ARANHA, 1991). A partir
do século XIX, com as ideias iluministas se
destacaram, e os projetos positivistas e socialistas apresentavam objetivos diferentes,
mas sem propostas de incluir a criança com
deficiência, deixando-a à margem do processo, considerando que este seria incapaz de
alcançar sozinha sua subsistência por mérito
pessoal (ARANHA, 2000).
Em 1950, teve início a educação Especial no Brasil, com o decreto Imperial nº
1428, assinado por Dom Pedro, na cidade
do Rio de Janeiro. Porém, a ideia de que a
educação deveria seguir moldes tradicionais
era muito forte, classificavam-se as escolas
como templos do saber, sendo este, um espaço privilegiado (FREIRE E SHOR, 1987).
Na década de 60 houve várias mudanças na educação pelo mundo todo, em 64,
com o Golpe Militar, aqui no Brasil começou
a disseminação dos limites globais da educação (FREIRE; SHOR, 1987).

31 - maio/2021 - Educar FCE

498

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

Com toda esta reestruturação em 1971,
abriram-se os acessos às escolas para a classe trabalhadora, porém, a estrutura que esta
possuía não estava preparada para receber
todo este contingente, dando início ao declínio escolar (FREIRE E SHOR, 1987).

Neste período, as portas foram abertas
para a educação inclusiva, que não possuíam
características adequadas para tal inclusão
uma vez que o acesso foi oferecido, mas a
qualidade e adaptação para que esta ocorresse com qualidade (OLIVEIRA, 2008).

A clientela, já não era a mesma, porém,
a forma de conhecimento sim, os professores
continuavam presos aos programas, horários,
currículos que não ofereciam motivação nenhuma e as bibliografias eram as mesmas
oferecidas por séculos, tudo por exigência do
sistema antiquado aos quais os educandos,
foram inseridos abriu-se os portões das escolas, mas não a prepararam para recebê-los
(OLIVEIRA 2008).

As escolas não foram reconstruídas
para adequar-se aos alunos que chegavam,
os alunos é que deveriam adequar-se aos espaços oferecidos na escola regular. Sendo
assim, começaram a ocorrer adaptações aqui
e ali, eram construídas rampas de acesso,
havia troca de salas para que determinada
turma recebesse o deficiente, mas o processo
muito era insuficiente. A determinação política era contemplada, mas o ser humano era
totalmente ignorado.

Com a Evolução industrial, a Tecnologia
e o Desenvolvimento, um novo aluno se criou,
levando a escola a modificar seu papel de
moldar o indivíduo de forma que este adquirisse a forma de apresentar-se nos modelos
sociais oferecidos. A democracia construída
pela abertura das escolas foi confundida com
o declínio do processo da educação levando
à falência a qual esta se encontra (FREIRE;
SHOR, 1987).
A Educação Especial que por muito
tempo, revelou-se um sistema de Ensino a
parte, em meados de 1980, constituiu várias
discussões no Brasil em favor dos direitos sociais, garantidos pela Constituinte, enfatizando
as reivindicações populares, e as demandas
dos grupos ou categorias, até então, excluídos dos espaços sociais, ampliando desta
maneira a luta pela qualidade da educação
das pessoas com necessidades especiais
(BALEOTTI, 2008).
Com o surgimento desta escola Nova,
segundo MAZZOTA (1987), passou-se a
questionar a visão política existente, com pensadores e educadores conceituados, observando que a escola poderia ser um espaço
de abordagem política, de possível construção da cidadania como prática de libertação,
também descrita por Freire (1987).

SAWAIA cita que o indivíduo dito incluso "gesta subjetividades específicas que vão
desde o sentir-se incluído, até sentir-se discriminado e revoltado” (2001, p. 96). Baseada
nesta ideia é possível considerar que o próprio
indivíduo passa a sentir-se excluído, por ser
deixado à margem de todo o processo apesar
de estar inserido neste ele é deixado de lado.
A escola passou a receber o deficiente,
porém continuando a ter um modelo de ideais capitalistas, onde o conhecimento não se
transmitia, se vendia, sendo utilizada como
propaganda para os políticos vigentes, seguindo determinando que todo estabelecimento
educacional devesse receber os indivíduos
com necessidades especiais, independentes
de sua estrutura, de seu material ou de seus
espaços (MENDES, 2007).
O professor continuou cumprindo o seu
papel de ensinar, algumas vezes a contragosto, talvez por despreparo, ou por preconceito,
mas, estando lá para servir (MENDES, 2007).
E assim surgem dilemas que estão presentes atualmente na formação do professor
que necessita conceber uma educação realmente inclusiva diz respeito a refletir sobre
como promover mudanças nas ideias e nas
práticas profissionais e pessoais dos docentes.
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Não se pode esquecer que certas dificuldades dos professores para se tornarem
melhores profissionais decorrem de fatores
já conhecidos, de modo que as formas de
desenvolvimento profissional precisam recair,
inicialmente, nos fatores indicados a seguir.
Os professores são portadores de percepções, de significados, de esquemas de
ação já consolidados, em decorrência de sua
formação, da cultura profissional, dos colegas.
Nesse âmbito, podem estar também diante
de estereótipos consolidados em relação a
diferenças psicológicas e sociais entre os
alunos. Faz-se necessário considerar esses
modos de pensar e de agir para a introdução
de mudanças que promovam a ampliação e
o aprofundamento da cultura geral dos professores.
Algumas características sociais e culturais dos alunos que frequentam a escola
atualmente decorrem, em boa parte, de fatores externos (mídias) e podem levar a falta
de legitimização da autoridade do professor,
à sua baixa autoestima, à insegurança para
exercer sua liderança na classe, ao despreparo profissional em face desses novos problemas. Surgem, assim, novas necessidades
a ser atendidas na formação continuada no
próprio contexto de trabalho.
O despreparo profissional pode estar
associado, também, a uma frágil formação
inicial, de modo que se faz necessário investir nas situações de trabalho, em maior
conhecimento teórico, envolvendo tanto os
saberes pedagógicos como os específicos.
Programas de desenvolvimento profissional
precisam começar por lidar do modo possível
com esses fatores, como requisito para pôr
em prática ações de desenvolvimento pessoal pelo auto reflexividade crítica.
Portanto, todo processo de educação
escolar, por ser intencional e sistemático, implica a elaboração e realização (incluindo aí
a avaliação) de um programa de experiências
pedagógicas a serem vivenciadas em sala de
aula e na escola.

É preciso que se perceba que o indivíduo que busca o conhecimento nas escolas busca também nos levar a refletir sobre
o papel do professor/educador de forma ampla, tornando-se consciente de que o conhecimento está exposto, mas que precisa ser
aperfeiçoado. E que é preciso meios para que
isto possa ocorrer de forma “satisfatória”, sem
os programas padronizados, imponentes e
bem apresentados, mas escritos de forma a
contemplar a clientela que se tem nas mãos
(ARANHA,2011).
É necessário também perceber que
quando expomos nossos alunos deficientes a
tais aulas tradicionais, criamos uma pequena
guerra de nervos onde se trava uma pequena
luta onde o professor tenta chegar ao mundo do aluno, e o aluno apresenta-se alheio o
tempo todo (ARANHA,2011).
A grande inovação oferecida pelo processo de educação inclusiva foi o ajuste do
método pedagógico à individualidade motivacional do deficiente, com técnicas de uma
educação especial não somente com o objetivo de corrigir o repertório (PESSOTI, 1984).
Identifica-se então a busca pelo suporte
educacional adequado que permitisse a participação da criança com Deficiência Intelectual ao meio dito “comum”, sendo necessária a
formulação de políticas públicas adequadas
para sua participação e seu desenvolvimento.
Porém, para que o professor compreenda a forma com que seus alunos se desenvolvam é necessário o apoio também de
novas ciências que auxiliem por meio de seus
estudos a estruturação de uma proposta pedagógica consistente e significativa, dando ao
aluno com Deficiência Intelectuais condições
para que se alcance seu desenvolvimento,
para tanto, podemos contar com a ajuda da
Neurociência, que nos favorece estes saberes.
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A Neurociência é a área de estudo que
favorece compreender como se dá o aprendizado e a apreensão do conhecimento dentro
do funcionamento cerebral. Esta se ocupa em
entender os diversos focos de aprendizagem.
Para que se aprenda existe a necessidade de
estímulos diversos e frequentes que estimulem a construção de saberes diversos e desenvolvimento de habilidades (SALLA, 2011).
O que permite que se observe a criança
não só com deficiência Intelectual, bem como
todas as crianças por diversos anglos dentro
do processo ensino aprendizagem, oferecendo a ela os estímulos necessários para seu
desenvolvimento dentro de uma perspectiva
educacional que vise a amplitude do trabalho
a ser realizado (SALLA, 2011).
Assim é necessário que se compreenda o desenvolvimento da criança em uma
perspectiva emocional, uma vez que como
descrito por Vygotsky, esta interfere na razão,
atrapalhando ou contribuindo com a motivação do aprender, sendo este gravado pelo
cérebro (SILVA APUD SALLAS, 2011).
Diante desta gravação cerebral, para
que ela seja adequada tem-se a necessidade da atenção, uma vez que está intimamente
ligada ao desenvolvimento do pensamento,
contribuindo para a formação da memória, apesar de próximas memória e atenção
não significam a mesma coisa (SILVA APUD
SALLAS, 2011).
A plasticidade do cérebro permite que
este se modifique em contato com o meio,
transformando-se anatomicamente e funcionalmente diante das experiências vividas e
assimiladas, sendo que se as experiências
não forem favorecidas o mesmo pode sofrer
uma desconexão e a falta de habilidade de
alguns ou vários neurônios impedindo o desenvolvimento (SILVA APUD SALLAS, 2011).

motivação, atenção, plasticidade cerebral e
memória de forma que todos juntos possam
ampliar as condições de construção de novos
conhecimentos e habilidades para sua formação (SILVA APUD SALLAS, 2011).
A criança com déficit intelectual necessita de quantidade maior ainda de estímulos
para se desenvolver, e colocar-se em contato com o mundo. E o professor necessita
de informações de como pode alcançar e
estimular o interesse do aluno para que ele
consiga acompanhar os objetivos propostos
(OLIVEIRA, 2008).
Os conhecimentos oferecidos ao processo educacional à neurociência nos permitem compreender quais partes do cérebro
precisam ser mais estimuladas, contribuindo
para que encontremos metodologias adequadas para que seja possível obter bons resultados no aprendizado (SILVA, APUD SALLAS,
2011).
Sabendo quais são os déficits de estímulos, é possível que na organização escolar
e na construção da proposta pedagógica da
escola, o professor, o SAAI, o coordenador
pedagógico, possam favorecer metodologias
que contribuam com esta estimulação (OLIVEIRA, 2008).
Utilizar o espaço da SAAI para que seja
possível decifrar quais são estes estímulos
é de certa forma imprescindível, pois é esta
união com a sala comum que contribuirá para
que o aprendizado da criança com deficiência
seja eficiente.

Compreende-se então que para aprender, dentro da perspectiva de desenvolvimento da neurociência, o ser humano necessita
da união destes diversos fatores: emocional,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento é algo que se constrói à medida que a criança ou adolescente tomam
consciência de sua importância e superam as suas dificuldades, entende-se que rever o papel
da escola na vida destes alunos é de suma importância para que estes recebam o professor
com o respeito merecido, contribui para esta construção de formas agradável e saudável.
Verifica-se, no decorrer da presente reflexão, que o desenvolvimento da criança dentro
de uma proposta educacional que se baseie na união do trabalho da sala de SAAI e classe
comum são de extrema importância para o desenvolvimento de uma proposta educacional
inclusiva.
É preciso que se visualize a proposta de trabalho da SAAI não como substituição do
trabalho pedagógico de sala de aula, mas como apoio para que isto ocorra de maneira adequada na própria classe comum.
Sendo papel deste serviço especializado, oferecer meios, informações e adaptações
que não modifiquem a proposta educacional, mas que complementem a didática proposta
por meio de metodologias complementares que permitam ao aluno alguns meios para que
ele realmente seja incluso em um projeto cooperativo de ensino.
A reestruturação dos currículos, cursos e conteúdo a serem trabalhados também devem
ser revistos, para que a integridade intelectual do deficiente não seja desperdiçada, pois, os
acontecimentos e descobertas científicas tem acontecido a uma velocidade fenomenal e estes
há seu tempo conseguem desenvolver seu saber, como qualquer indivíduo normal.
Assim, nesta perspectiva de trabalho, a educação deixa de ser individualizada e passa
de forma coletiva a serem socializada dando ênfase às habilidades específicas construindo
um projeto coletivo que contribua para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e humanizada, onde se tolere as dificuldades e se valorize as habilidades individuais favorecendo
a coletividade.
Esta forma de reformular a educação é que vai desenvolver o indivíduo autônomo e dono
de seus saberes de maneira específica, permitindo que a criança com deficiência intelectual
se veja como ser também pensante e dono de saberes específicos que estimulados contribuirão para sua formação, e para a mudança dos olhares sociais antes preconceituosos e
desmerecedores, tornando-o tão ativo socialmente quanto aos outros alunos “ditos normais”.
Este trabalho especializado realizado adequadamente é que vai favorecer a visualização
das diversas habilidades e saberes, contidas na formação e no desenvolvimento dos saberes
do aluno com deficiência Intelectual, sendo necessária a modificação da concepção de deficiência bem como a maneira que se recebe a proposta de SAAI nas escolas dentro de uma
proposta educacional realmente inclusiva.
Há a necessidade também da ampliação dos projetos que deram certo acerca do
assunto, favorecendo a informação, unificando estados e prefeituras, em prol do
sucesso da causa, entendendo, que independente do setor que lhe competem, os
governantes precisam unificar a sociedade.
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AS DIFERENTES LINGUAGENS ARTÍSTICAS E A
IMPORTÂNCIA DE ABORDÁ-LAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O presente estudo busca refletir sobre as diferentes linguagens artísticas e a importância
de trabalhar com as mesmas no Ensino Fundamental. Podemos observar que, atualmente,
o ensino da Arte na escola passa por mudanças profundas, condizentes com as mudanças
ocorridas na sociedade, na cultura e na Arte. É sabido que, por meio da Arte, é possível expressar
a realidade pela perspectiva de mundo de quem a faz e de quem a observa. Assim, ela pode ser
compreendida como uma forma de comunicação que interpreta, questiona e desafia a realidade.
A Arte permite aos indivíduos expressarem seus sentimentos utilizando diferentes linguagens: artes
visuais, música, teatro e dança. Sendo assim, o presente artigo busca trazer uma reflexão sobre
a contribuição do trabalho com as diferentes linguagens artísticas no Ensino Fundamental. 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 Ferraz e Fusari (2009, 2010), Frederico (2013),
Rossi (2009) e Peixoto (2003). O levantamento teórico demonstra que o trabalho com as diferentes
linguagens artísticas pode possibilitar aos alunos o aumento de sua capacidade de expressão e
de percepção de mundo, bem como o seu potencial criativo.

Palavras-chave: Escola; Linguagens Artísticas; 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, permitindo que possam utilizar as suas diferentes linguagens (artes visuais,
música, teatro e dança) como forma de expressão, descobrindo como a Arte representa a
sociedade e suas mudanças em aspectos sociopolíticos e até econômicos.
A disciplina de Arte tem como parte de suas funções inserir o indivíduo nas diferentes
linguagens artísticas, no desenvolvimento da linguagem estética e aspectos cognitivos da
criatividade, na ampliação da percepção do olhar, no desenvolvimento do pensamento crítico, no conhecimento de sua singularidade perante o mundo, do seu eu, do mundo e suas
diferentes culturas.
A temática do estudo aborda as diferentes linguagens artísticas e a importância de trabalhar com as mesmas no Ensino Fundamental, visto que, por meio da Arte, possibilita-se ao
indivíduo a manifestação e expressão de seus sentimentos de diferentes formas.
Entendemos que o tema é relevante, pois por meio do trabalho com a Arte, pode-se
contribuir para a formação do indivíduo, aguçando sua criatividade e imaginação ao propor
o contato com as mais diversas linguagens artísticas.
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 Ferraz e Fusari
(2009, 2010), Frederico (2013), Rossi (2009) e Peixoto (2003).
Sabemos que, na infância, a Arte permite que o indivíduo realize ligações entre as diversas áreas do conhecimento, estabelecendo relações com o seu cotidiano. Sendo assim,
por meio de propostas pedagógicas sensíveis, coerentes, prazerosas e lúdicas, a Arte poderá
estimular a percepção de sentidos, contextos e até mesmo de mundos únicos em cada indivíduo, sem haver certo ou errado.
O estudo nos mostra que o trabalho com as diferentes linguagens artísticas no Ensino
Fundamental oferece condições necessárias para entendermos e conhecermos o contexto
histórico em que estamos inseridos, fazendo-nos perceber a realidade que nos cerca com
outros olhos.
Assim, a Arte pode contribuir para que cada indivíduo seja capaz de interagir com o
outro e com o ambiente, agindo com autonomia sobre ele, desenvolvendo a sensibilidade e
o senso estético para se expressar e manifestar suas ideias e opiniões como cidadão atuante
na sociedade.
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O TRABALHO COM AS DIFERENTES
LINGUAGENS ARTÍSTICAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Sabemos que a disciplina de Arte tem
como um de seus eixos de aprendizagem o
trabalho com a inserção do indivíduo nas diferentes linguagens artísticas, no desenvolvimento da linguagem estética e aspectos cognitivos da criatividade, nas diferentes formas
de expressão e comunicação, na ampliação
da percepção do olhar, no desenvolvimento
do pensamento crítico, na percepção de sua
individualidade e relação com o mundo e
suas diferentes culturas.
A Arte pode ser definida como o fazer, o
conhecer e o exprimir. Para Ferraz e Fusari (2009, p. 102), “estas diversas concepções ora se contrapõem e se excluem
umas às outras, ora, pelo contrário, aliam-se e se combinam de várias maneiras”.

Por meio do estudo da Arte é possível
fazer uma ressignificação da realidade, uma
vez que, a troca de experiências que ocorre
no ambiente escolar mostra que cada indivíduo compreende a mesma coisa de maneira
diferente, construindo o próprio conhecimento, isto é, seu ponto de vista.
A Arte sempre teve seu papel fundamental, independente do período histórico
(pré-história até contemporaneidade), nos
dias de hoje um dos papéis principais da Arte
é a de expressar os sentimentos seja qual for
às linguagens artísticas utilizadas, linguagens
essas que vão desde o desenho, a interpretação de uma música, a releitura de uma obra,
o manuseio de um instrumento musical até a
interpretação de um personagem.
A Arte também permite aprender questões estéticas e expressão criativa e também
se descobre como observar o mundo com
um olhar crítico que analisa a política, a sociedade e as transformações de cada época.

De acordo com Pareyson:
A Arte não é somente executar, produzir, realizar e o simples ´fazer´ não basta para
definir sua essência. A arte é também uma
invenção. Ela não é execução de qualquer
coisa já ideada, realização de um projeto,
produção segundo regras dadas ou predispostas. Ela é um tal fazer, que enquanto faz,
inventa o por fazer e o modo de fazer. A arte
é uma atividade na qual execução e invenção procedem pari passu, simultâneas e inseparáveis, na qual o incremento de realidade
é a constituição de um valor original. Nela
concebe-se executando, projeta-se fazendo,
encontra-se a regra operando, já que a obra
existe só quando é acabada, nem é pensável
projetá-la antes de fazê-la e, só escrevendo ou
pintando, ou contando é que ela é encontrada
e é concebida e é inventada” (PAREYSON
apud FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 105).
Sobre o ensino da Arte, é necessário
que o educador possibilite o contato com
uma aprendizagem significativa, com experiências estéticas que favorecem a formação
de um olhar autocrítico do aluno que passa
a se reconhecer e se percebe dentro de sua
cultura, construindo sua identidade e formando suas opiniões.
Segundo Med (1996, p. 9) “A Arte,
como dizem os antigos, é a revelação do
belo”. Conforme os meios de expressão, podemos dividir as artes em:
• Artes visuais: pintura, escultura, gravura, fotografia, cinema, grafitagem,
vídeo arte, moda, arquitetura, entre
outros;
• Artes cênicas: são as expressões
que envolvem o movimento do corpo
e incluem dança e teatro;
• Literatura: abrange os romances, poemas e outras formas de histórias
produzidas em texto;
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• Música: canto e música instrumental.
• Podemos citar também alguns elementos fundamentais das diferentes
linguagens artísticas:
• Artes visuais: Ponto, linha, forma,
plano, superfície, textura e cor;
• Artes cênicas: Ator, texto, encenação
e plateia;
• Literatura: Autor, tempo, espaço, personagem;
• Música: Melodia, harmonia e ritmo;
Os movimentos artísticos são resultado
de diferentes estilos de pintura, de música,
formas de expressão e questionamentos da
Arte em determinado período na sociedade,
criando uma linha do tempo da história da
Arte:
• Arte pré-história: entre 5 milhões a.C.
e 5 mil a. C.;
• Arte egípcia: entre 3.200 a.C. e
1.085 a.C.;
• Arte grega: entre 1.000 a. C. e 30
d.C.;
• Arte romana: entre 753 a.C. e 330
d.C.;
• Arte paleocristã: entre os séculos II
e V;Arte bizantina: entre os séculos
IV e XV;
• Renascimento: entre os séculos XIV
e XVI;
• Maneirismo: entre os séculos XVI e
XVII;
• Barroco: entre os séculos XVI e XVIII;
• Neoclassicismo e Romantismo: entre os séculos XVIII e XIX;
• Realismo: entre 1850 e 1900;

• Impressionismo: entre meados do
século XIX e início do século XX;
• Arte moderna: ocorreu entre meados
do século XIX até mais ou menos
o ano de 1960, compreendendo os
compreende os movimentos de vanguarda;
• Arte contemporânea: é o movimento
atual e inclui os diversos tipos de
expressões artísticas.
A disciplina de Artes está inserida nos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998, p. 21) que
dispõe que 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.
Com isso, serão trabalhados conteúdos
como: os movimentos artísticos e como eles
influenciam e sofrem influência das diferentes
épocas; os tipos de linguagens; os principais
artistas de cada período; o trabalho com a
imaginação e a expressão de sentimentos;
as técnicas e os elementos fundamentais da
Arte, entre outros.
Para Ferraz e Fusari (2009, p. 56), “a
Arte é invenção, mas também “produção, trabalho e construção” já que inclui o artista, a
obra de arte, os difusores comunicacionais e
o público”.
Para as autoras, a concepção de arte
está relacionada “com o ato de criação da
obra de arte, desde as primeiras elaborações
de formalização dessas obras até em seu
contato com o público” (FERRAZ E FUSARI,
2009, p. 56).
Podemos perceber que a Arte tem uma
função sociopolítica, despertando e desenvolvendo no ser humano a sensibilidade, percepção, reflexão e a criatividade, promovendo
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uma maneira de compreender o mundo além
do óbvio. Ela fornece as condições necessárias para entendermos a história da humanidade.
De acordo com Ferraz e Fusari (2009,
p. 18):
É fundamental entender que a arte se
constitui de modos específicos de manifestação da atividade criativa dos seres
humanos, ao interagirem com o mundo
em que vivem, ao se reconhecerem, e ao
conhecê-lo. Em outras palavras, o valor
da arte está em ser um meio pelo qual
as pessoas expressam, representam e comunicam conhecimentos e experiências.
A atividade de desenhar para as crianças,
por exemplo, é muito importante, pois favorece a sua expressão e representação
do mundo (FERRAZ; FUSARI, 2009, p.
18).

Sendo assim, para desenvolver um trabalho significativo com as diferentes linguagens artísticas, é necessário explorar a imaginação dos alunos, não por meio de modelos
prontos, mas por intermédio de experiências
e vivências enriquecedoras que despertem o
potencial criativo de cada indivíduo, permitindo fluir emoções e sentimentos.
Ainda segundo Ferraz e Fusari (2009,
p.19), a escola:
É um espaço onde os alunos têm a oportunidade de estabelecer vínculos entre
os conhecimentos sociais e culturais. Por
isso é também o lugar e o momento em
que se pode verificar e estudar os modos
de produção e difusão da arte na própria
comunidade, região, país, ou na sociedade em geral. Por isso, a educação deve
transformar a prática educativa atual, e
aderir novos métodos que sejam relevantes para a formação de sujeitos construtores do futuro. É dever da escola, ampliar
a concepção da arte para que possibilite
aos educandos reconhecer e valorizar todas as produções artísticas, ou seja, todas as manifestações culturais (FERRAZ;
FUSARI, 2009, p.19).

Para Vázquez (apud Peixoto, 1978,
p.37), “a Arte só é conhecimento na medida
em que é criação”. Sendo assim, a Arte precisa ser trabalhada sem estereótipos, valorizando e incentivando a capacidade criativa de
cada indivíduo, desenvolvendo seu potencial
enquanto sujeito crítico e histórico, autonomia
e criticidade no desenvolvimento do senso
estético e priorizando a interação entre indivíduos e sociedade, tecnologia e cultura.
É preciso trabalhar com a Arte de forma
que o processo de ensino-aprendizagem seja
libertador, desafiador, contextualizado, criador
e reflexivo, que seja capaz de desenvolver
as diversas potencialidades dos educandos,
como a percepção, a observação, a criatividade e a imaginação, formando cidadãos
compreensivos, críticos, que respeitem as diferentes manifestações culturais, que atuem
no meio social.
Dessa forma, é preciso assumirmos
que todas as formas de expressão e todas as
linguagens de comunicação são meios que
despertam a imaginação das crianças. Para
Ferraz e Fusari (2009, p. 101), “a Arte está
intimamente vinculada ao seu tempo, não podemos dizer que ela se esgote em um único
sentido ou função. É por isso que, ao buscarmos definições para as artes, podemos
esbarrar em conceitos até contraditórios e
que foram incorporados pela cultura”. Assim,
ainda segundo Ferraz e Fusari (2009, p. 141):
A metodologia educativa na área artística
inclui, portanto, escolhas pessoais e profissionais do professor quanto aos conteúdos de arte, que são contextualizados
e organizados para que o aluno possa
fazer, sentir, apreciar e refletir sobre a arte.
Refere-se também à determinação de métodos educativos, ou seja, de trajetórias
pedagógicas, com procedimentos e proposições de atividades para se ensinar
arte. Abrange ainda princípios, objetivos
educacionais e as opções de materiais,
técnicas e meios de comunicação para
a produção artística e estética nas aulas.
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No entanto, o sistema de organização dos
conteúdos deve diversificar-se e aprofundar-se em uma formação contínua, onde
seja possível trabalhar com leituras visuais, apreciação estética, criação, imaginação, teatro, uma formação que atinja todas
as modalidades artísticas. Mas, estas atividades devem ter fundamentos, objetivos
e princípios, para que não haja a restrição
de ações educativas e ensinamentos em
atividades paralelas. Pois esse processo
de restringir conteúdos e ensinar atividades paralelas é sem dúvida um “discurso
vazio”, que não traz fundamentos para o
futuro dos pequenos (FERRAZ; FUSARI,
2009, p.19).

Dentre seus possíveis conceitos a “Arte
é uma experiência humana de conhecimento estético que transmite e expressa ideias
e emoções”, por isso, para a apreciação da
Arte é necessário aprender a observar, a analisar, a refletir, a criticar e a emitir opiniões fundamentadas sobre gostos, estilos, materiais
e modos diferentes de fazer Arte (AZEVEDO
JÚNIOR, 2007, p. 7).
Uma das principais características da
Arte é permitir que o objeto artístico fale por
meio da nossa imaginação. Assim, não existe
Arte original e Arte falsificada. Não há mentira
ou verdade em Arte, isso porque a Arte não
tem por objetivo mostrar a realidade como
ela é, mas como o artista deseja que seja.
Portanto, desse conceito nascem os vários
tipos de Arte.
Refletir a respeito dos sentidos e funções da Arte nos leva ao reconhecimento de
nosso próprio processo artístico, além do conhecimento sobre produtores, artistas/autores, obras e produtos artísticos, as formas de
comunicação, distribuição e difusão e suas
relações com o público, plateia e apreciadores (FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 57).
A disciplina de Artes é responsável por
garantir que os alunos vivenciem e compreendam aspectos técnicos, criativos e simbólicos
das diferentes linguagens artísticas (música,

artes visuais, teatro, dança) e suas interconexões. Assim, é necessário realizar um trabalho
organizado, consistente, propondo atividades
artísticas relacionadas com as experiências e
necessidades da sociedade em que os alunos vivem.
De acordo com Ferraz e Fusari (2009,
p.72):
Despertar o interesse em crianças e jovens por suas possibilidades interativas
e imaginativas é importante para o seu
desenvolvimento pessoal escolar, pois
reforçam a autonomia, auxiliam a compreensão de textos (verbal e não verbal)
e permitem a leitura crítica desses meios
culturais (FERRAZ; FUSARI, 2009, p.72).

As autoras Ferraz e Fusari (2009, p. 38)
ainda enfatizam:
[...] a educação em Arte não acontece
no vazio, nem desenraizadas das práticas
sociais vividas pela sociedade como um
todo”. Portanto, o educador pode se espelhar no cotidiano dos educandos para
preparar suas atividades educacionais, de
forma que possa estimular a percepção
baseando-se em elementos naturais ou
culturais referentes à sua comunidade. A
percepção pode ser desenvolvida através das observações, do ver, do sentir,
do ouvir e do tocar, mas para ampliar a
percepção, é necessário que observemos
as situações: Sentir, perceber, fantasiar,
imaginar, representar, faz parte do universo infantil e acompanham o ser humano
por toda a vida. Consequentemente, ao
compreender e encaminhar os cursos de
Artes para o desenvolvimento dos processos de percepção e imaginação da criança estará ajudando na melhoria de sua
expressão e participação na ambiência
cultural em que vive (FERRAZ; FUSARI,
2009, p.38).

O trabalho com a Arte beneficia a formação da identidade e cidadania do indivíduo,
favorecendo também a aquisição de competências sociais e culturais. Assim, o ensino da
Arte relaciona sentimentos e emoções, abrangendo aspectos cognitivos e psicomotores ao
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acionar a criatividade e reflexão nos alunos,
por meio do contato consigo mesmo ao desenvolver algum trabalho artístico.
Entre os objetivos da disciplina de Arte,
estão o desenvolvimento da responsabilidade, da tolerância, de valores, da consciência,
da capacidade de pensar, julgar, agir, entre
outras habilidades necessárias para a formação da cidadania crítica do sujeito que age
sobre a sociedade.
Para (FERRAZ, FUSARI, 2009, p. 87),
A disciplina de Arte deverá garantir que os
educandos conheçam todas as diversas
modalidades artísticas, para que possam
compreender e atuar no mundo em que
vivem como “agentes transformadores”.
E o educador como mediador pode conduzir para uma nova compreensão da sociedade e garantir que os educandos tenham conhecimento dos processos mais
importantes de nossa cultura. Precisamos
mostrar aos pequenos suas origens, suas
contradições, e isso pode ser transmitido
e ampliado através de obras artísticas,
mostrando suas concepções sobre o ser
humano, seus valores, e “[...] que os auxilie na descoberta de novos caminhos,
bem como na compreensão do mundo
em que vivem e suas contradições [...]”
(FERRAZ; FUSARI, 2009, p.87).

Sobre a disciplina de Arte, de acordo
com os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Artes (1997, p.39):
O ensino de Arte é tão importante na vida
dos seres humanos, que podemos dizer
que o indivíduo que não possui um contato direto com a Arte, terá uma experiência
de aprendizagem limitada, pois, “escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações
musicais, das cores e formas, dos gestos
e luzes que buscam o sentido da vida.
Apenas um ensino criador pode favorecer
a integração entre a aprendizagem racional e estética (BRASIL, 1997, p.39).

Assim, ao pensar sobre a importância
da disciplina de Arte no cotidiano escolar, podemos perceber que, além de ser responsável pelas expressões de sentimentos e pensamento de todo e qualquer indivíduo, mesmo
que ele não perceba, é mediante o contato
com as diferentes linguagens artísticas que
os indivíduos são capazes de compreender e
estabelecer conexões entre o mundo externo
e interno, entre sentimentos e realidade. Para
Duarte Jr. (1985) citado por Chagas (2009,
p. 63):
A Arte é a criação de formas tanto estáticas: desenho, escultura e pintura como
dinâmicas dança, teatro, cinema. E a Arte
estabelece significados quanto ao aspecto sentimental, já que estimula o sentimento nos indivíduos. Nesse sentido, a escola
é corresponsável pela formação intelectual e humana dos indivíduos (CHAGAS,
2009, p. 63).

Segundo Rossi (2009, p. 34):
Promover uma educação em arte não é
apenas aderir aos métodos de ‘expressão livre’, mas promover a alfabetização
estética em todo o contexto, ‘é ensinar a
ver como se ensina a ler’. Esse é um princípio fundamental para a formação, pois,
observar faz parte do processo de interpretação de mundo. As leituras de mundo
interpretadas por cada criança constituem
em um rico universo a ser explorado. É
necessário observar, analisar e julgar,
pois o julgamento tem um relevante papel
na construção do conhecimento em arte.
Julgar é criticar, apreciar e complementar
a nossa compreensão estética, apreciar a
beleza estética da vida a partir do nosso
meio da nossa cultura. Para apreciar é
preciso analisar e ver com bons olhos a
essência da vida, do nosso meio natural.
O desejo estético é despertado a partir
do prazer de ver, analisar, criticar e julgar todo o conjunto, partindo da essência
Rossi (2009, p. 34):

31 - maio/2021 - Educar FCE

511

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

Ainda sobre o trabalho com a disciplina
de Arte, Ferraz e Fusari (2010, p.58) enfatizam que,
A educação estética poderá “contribuir
para a ampliação das habilidades já
existentes, estabelecendo no processo
educacional a ponte entre o fazer e o refletir”. No entanto, é importante salientar
que cabe à disciplina de artes ampliar a
compreensão das diferentes formas de
expressão, conhecer as diversas manifestações culturais, a linguagem artística,
a linguagem corporal, e as formas visuais. Esses elementos básicos fazem parte
dos procedimentos educativos e poderão
contribuir para a construção de valores
da vida. Pois, a arte é um sistema de conhecimento do mundo. A atividade de
desenhar contribui no processo de criar,
inventar e imaginar. É uma maneira que
as crianças trazem para mediar o cenário
do cotidiano com seus desejos, experiências e fantasias (FERRAZ; FUSARI (2010,
p.58).

De acordo com Arouca (2012, p.39),
Ensinar a representar por meio de imagens é ensinar a reorganizar o mundo
a partir do seu ponto de vista. Assim, a
arte de criar é relacionar a experiência
do estudante com a linguagem artística.
Ensinar a ler imagens é ensinar a ler o
mundo. É extremamente importante estimular situações de leitura (de textos e
imagens) e escrita nas aulas de arte, pois
esse processo de apropriação estimula
novos olhares e fortalece o aprendizado
não só da disciplina, mas do contexto histórico representado a partir de tal obra. É
fundamental abrir espaço dentro do contexto escolar, para que diferentes formas
de expressão e aprendizagens sejam respeitadas e valorizadas por seu significado no processo de assimilação cultural e
de construção do indivíduo na sociedade
(AROUCA, 2012, p.39).

A Arte e as atividades artísticas contribuem para o desenvolvimento de alguns conhecimentos que expandem a capacidade de
dizer mais e melhor sobre o universo pessoal
do aluno e sobre o mundo, não devendo ser
vista como um momento de lazer e diversão,
mas de forma séria e comprometida.
É importante destacar que a Educação
em Arte demanda o conhecimento de suas
múltiplas linguagens, técnicas e procedimentos e as atividades necessitam de planejamento com embasamento artístico, possibilitando
que os alunos façam observações e constatações a respeito das obras, percebendo suas
características, fazendo questionamentos,
elaborando e manifestando opiniões e críticas sobre o objeto analisado, formalizando
conceitos e o senso estético.

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 Ferraz e Fusari (2009, 2010), Frederico
(2013), Rossi (2009) e Peixoto (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 o trabalho
com as diferentes linguagens artísticas pode
possibilitar nos alunos o aumento de sua capacidade de expressão e de percepção de
mundo, bem como o seu potencial criativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração deste estudo, por meio das leituras realizadas e do aprofundamento teórico, podemos perceber que o trabalho com as diferentes linguagens artísticas pode
contribuir e muito para a formação de sujeitos com uma visão crítica do mundo, capazes de
compreender os saberes artísticos e estéticos, interpretar e respeitar as diversidades culturais.
É necessário que a disciplina de Arte seja trabalhada de forma a buscar a compreensão
das diferentes formas de expressão que as diversas linguagens artísticas e manifestações
culturais podem trazer, sejam as artes visuais, artes cênicas, literatura ou música.
A disciplina de Artes é responsável por garantir que os alunos vivenciem e compreendam
aspectos técnicos, criativos e simbólicos das diferentes linguagens artísticas (música, artes
visuais, teatro, dança) e suas interconexões.
O estudo nos mostra que o trabalho com as diferentes linguagens artísticas no Ensino
Fundamental oferece condições necessárias para entendermos e conhecermos o contexto
histórico em que estamos inseridos, fazendo-nos perceber a realidade que nos cerca com
outros olhos.
Podemos perceber que a Arte pode contribuir para que cada indivíduo seja capaz de
interagir com o outro e com o ambiente, agindo com autonomia sobre ele, desenvolvendo a
sensibilidade e o senso estético para se expressar e manifestar suas ideias e opiniões como
cidadão crítico e atuante na sociedade. A Arte é capaz de representar a sociedade e suas
mudanças em aspectos sociopolíticos e até econômicos.
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A QUESTÃO DA MEMÓRIA, TRADIÇÃO, RUPTURA E
MODERNIDADE NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
RESUMO: Neste trabalho, temos como objetivo entender aspectos importantes e determinantes no
processo de construção da identidade de uma pessoa ou de uma sociedade. Analisando questões
como, memória, tradição, ruptura e a evidência da modernidade. Para tanto faremos uma análise a
partir do ponto de vista literário, observando o perfil e postura de alguns personagens, frente aos
conflitos pessoais dentro de um determinado contexto. Pensando nisso, dividimos este trabalho
em três sessões. Na primeira, veremos a questão da memória e identidade de Getúlio Santos
Bezerra, em Sargento Getúlio, de João Ubaldo Ribeiro. Na segunda seção analisaremos o perfil
de Juliana, em O primo Basílio, de Eça de Queirós e, por fim, na terceira seção, discorreremos
sobre tradição e modernidade em Iracema, de José Alencar e em As aventuras de Ngunga, de
Pepetela. Deste modo iremos transitar pela Literatura Brasileira, Portuguesa e Africana, fazendo
sempre um breve comentário sobre a obra ou sobre seu contexto histórico.

Palavras-chave: Memória; Identidade; Tradição; Modernidade; Perfil; Literatura.
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INTRODUÇÃO

S

abemos que discutir a questão da identidade não é uma tarefa simples, pois se
trata de uma temática muito ampla e são vários os aspectos que precisamos
observar para termos uma melhor compreensão desse assunto, como, por exemplo, questões relacionadas ao gênero, posição social, religiosa, geográfica, dentre outros que
permeiam nossa identidade.
Alguns autores questionam a noção de identidade estabilizada. A exemplo disso, Jonathan Culler, fala de um sujeito “fragmentado”, levantando algumas perguntas a respeito desse
sujeito ou eu, dizendo: “primeiro, o eu é algo construído e, segundo, ele deveria ser concebido
em termos individuais ou sociais?” (CULLER, 1999, p. 107).
Sendo assim, neste artigo, iremos discorrer sobre alguns aspectos determinantes para
a construção da identidade de um indivíduo ou de uma sociedade, fazendo análises a partir
do ponto de vista literário, observando o perfil de alguns personagens em obras como Sargento Getúlio, de João Ubaldo Ribeiro, O primo Basílio, de Eça de Queirós, Iracema, de José
Alencar e As aventuras de Ngunga, de Pepetela.
Na primeira seção, intitulada Memória e identidade de Getúlio Santos Bezerra (Sargento
Getúlio), iremos analisar a importância da memória na construção da identidade. Na segunda
sessão, com o título O perfil de Juliana em “O primo Basílio”, veremos o quanto é imprescindível lutar para não ficar refém daquilo que nos é imposto e o quanto esse desejo pode
influenciar em nossas atitudes.
Por fim, na terceira e última sessão, faremos um contraponto sobre a visão do colonizado
frente ao seu colonizador, qual o ponto de vista apresentado em Iracema e em As aventuras
de Ngunga e como essas duas obras se opõem neste sentido.
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MEMÓRIA E IDENTIDADE DE GETÚLIO
SANTOS BEZERRA (SARGENTO
GETÚLIO)
Quando cheguei em Aracaju, antes de botar farda, fui engraxate. Era meninote, sem
muita preocupação. Brigando só para malinar, briguinha besta (JOÃO UBALDO RIBEIRO, 2005, I, p. 23).
Eu sou Getúlio Santos Bezerra e meu
nome é um verso e meu avô era brabo e
todo mundo da minha raça era brabo e
minha mãe se chamava Justa e era braba
e no sertão daqui não tem ninguém mais
brabo do que eu, todas as coisas eu sou
melhor (JOÃO UBALDO RIBEIRO, 2005,
IV, p. 72).

Quando se fala em identidade iremos
sempre relacionar com o que diz respeito à
memória, pois uma questão depende da outra, isso porque a identidade de um lugar ou
de alguém é formada através da preservação
da memória, ao passo que a memória existe
na função de garantir a identidade deste ou
daquele. Esta é uma questão que, segundo
Stuart Hall (2003), está sendo extensamente
discutida na teoria social, e se referindo ainda
a esse assunto Hall revela que,
As tendências são demasiadamente recentes e ambíguas. O próprio conceito
com o qual estamos lidando, “identidade”,
é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea
para ser definitivamente posto à prova
(HALL, 1999, p. 8).

Sabemos que esta é uma questão que
tem a ver, sobretudo, com o homem pós-moderno que se encontra na maioria das vezes
mergulhado naquilo que podemos chamar
aqui de “crise identitária”, o motivo disso Stuart Hall explica dizendo que:
[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social,
estão em declínio, fazendo surgir novas
identidades e fragmentando o indivíduo
moderno, até aqui visto como um sujeito
unificado (HALL, 1999, p. 7).

O problema que se propõe aqui neste
capítulo, tem a ver precisamente com a questão supracitada, com a relação entre identidade e memória, de como a preservação desta
pode ajudar na formação daquela.
Neste sentido, o romance de João Ubaldo Ribeiro (1941), a saber, Sargento Getúlio,
irá contribuir nesta discussão, tendo em vista
que neste romance, o protagonista Getúlio
Santos Bezerra busca constantemente, através da memória, afirmar sua verdadeira identidade, chegando às vezes a entrar em transe
quando se depara com a fragmentação do
seu caráter, produto do meio social no qual
está inserido. Importante ressaltar que esta é
uma característica marcante do homem pós-moderno.
Iremos ver então de que forma é representada neste romance a fragmentação da
identidade de Getúlio Santos Bezerra, antecipando que este, durante grande parte da
narrativa busca afirmá-la como coerente e
estável. Identificamos, então, os indícios que
comprovam a fragmentação da identidade
de Getúlio, o protagonista, e evidenciaremos
como este se vale da memória na busca de
poder encontrar a real razão de sua existência, enquanto um ser social.
De início percebemos que das origens
do sargento Getúlio para a posição que ele
ocupa socialmente no tempo da estória, só aí
já temos uma enorme diferença, pois, como
o próprio personagem narra, ele era engraxate quando chegou a Aracaju, ainda menino,
como está explícito em um dos trechos do
romance que usamos como epígrafe.
Getúlio, em nossa opinião, em vez de
ser integrante da Polícia militar, parece ser
mais um jagunço, característica recorrente
dos policiais daquela época (tempo da estória), era “cabo eleitoral” de um importante
chefe político de Aracaju, Acrísio Antunes,
para quem já efetivará “vinte trabalhos”, isto
é, vinte mortes. Quando cogita se aposentar, recebe sua última incumbência: prender
um adversário político do interior de Sergipe,
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(um udenista), e levá-lo para Aracaju. Getúlio
narra então – não sabemos exatamente para
quem – os acontecimentos da viagem e a sua
própria vida.
Sargento Getúlio é uma narrativa de
complexa formulação, pois está centrada em
um grande monólogo, quebrada em alguns
momentos por diálogos curtos, e não obedece a uma ordem cronológica. Outra característica marcante desta narrativa é que Getúlio
ao mesmo tempo em que relata suas experiências, fala também de outros assuntos que
não tem nenhuma relação com o que falara
anteriormente, deixando a narrativa, assim
como sua identidade, fragmentada. Os trechos do romance que veremos a seguir vêm
ao encontro do que acabamos de dizer:
Bicho ruim, mucuim. Cuidado quando se
deitar na cama, sempre se previna. Terceiro preceito. Por dormir desarmado morreu
muito macho. Preciso comprar um rádio.
Dá chique. O homem que matei na cama,
matei a raça toda. Assassinato misterioso
em Itabaianinha (JOÃO UBALDO RIBEIRO, 2003, I, p.19).
De baladeira também se mata, bem pensando. Dizem, nunca vi. Só fogo pagou.
Pode ser que eu precise ir ao médico,
estou sentindo umas pontadas na caixa.
Não sei como é que tem um sujeito que
passa a vida apalpando as partes dos outros. Profissão é profissão. Não gosto de
médico (RIBEIRO, 2003, I, p. 23).

Ainda no primeiro capítulo do romance,
seguindo o trecho que acabamos de citar,
Getúlio já demonstra ter um pouco confuso
em sua mente a certeza dos fatos que lhe
aconteceram. Vejamos:
Nunca atirei num médico. Ou já atirei? Não
me lembro. Sinimbu diz que era médico
em Pernambuco. Agora é finado, pronto,
não é médico nem em Pernambuco nem
em Petrolina. Nem no Maranhão, nem em
lugar nenhum, nem no fiofó da juda (RIBEIRO, 2003, I, p.23).

O que chama a atenção no comportamento de Getúlio é que ele se mostra várias
vezes de duas formas distintas, como já anunciamos aqui, ora cruel, como ele mesmo diz,
“demasiadamente”, ora se revela dotado de
sentimentos caros à humanidade. Observemos como se comporta neste fragmento:
Agora eu também se acordasse antes,
com o puxão da arma, com a mesma
lhe brotava o crane e não me incomodo
se vosmecê me diz que tem ginásio. Se
alembre: se em vez de lhe buscar em Paulo Afonso com todos cuidados e lhe trazer
nessa viagem tirana da peste, [...], se em
vez de lhe trazer eu lhe passasse o aço
e lhe carregasse a cabeça dentro de um
bocapio, o que ia ter era muita satisfação
em todo o estado do Sergipe [...] (RIBEIRO, 2003, I, p. 26).

Até o próprio Getúlio se descreve com
este perfil, quando diz:
Agora veremos no próximo fragmento
como Getúlio Santos Bezerra demonstra sentimentos totalmente inversos aos dois anteriores que vimos a pouco:
Bom é de manhã na serra, quando a cerração ainda não se levantou e no que se
fala sai fumacinha da boca [...]. É aquela
atalaia de cana que só vendo, tudo tudo
enveredou pela viração. Tenho uma irmã
que ficou no barricão, [...], que gostava
de ver cana na floração. Foi ela que me
ensinou, porque antes eu não via, passava disparatado. Assim agora eu gosto e
quando é tempo e eu tenho tempo, espero muitíssimo (2003, I, p. 22).

Fazendo um paralelo entre esses dois
fragmentos podemos perceber o quanto estes se distanciam no que diz respeito aos sentimentos distintos de Getúlio expressos aqui,
nos dois primeiros, crueldade ao extremo, e
no último envolvido numa observação à natureza, carregado de subjetividade.
Isso revela que o nosso personagem
vive em meio a uma crise existencial, como
nos explica Stuart Hall dizendo que, “O sujeito, previamente vivido como tendo uma
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identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma
única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas” (HALL,
1999, p. 12).
Sabemos que numa obra tão rica com
esta de João Ubaldo Ribeiro muitas questões
podem ser levantadas em diversas áreas,
como por exemplo, a questão da linguagem
que é um aspecto marcante em Sargento Getúlio, porém iremos nos limitar só até aqui
fazendo menção somente daquilo que diz respeito à questão da identidade e da memória.
Por meio da memória o Sargento Getúlio sempre se reporta a fatos que confirmem
sua identidade, buscando se mostrar como
um homem seguro e independente, que não
se deixa influenciar.
Mas, apesar disso durante a narração
encontramos diversas contradições que nos
revela a figuração existencial e social do personagem aqui em questão, haja vista que
este é produto do conflito entre dois mundos
distintos, o da cidade e o do sertão e como se
não bastasse, alterna constantemente entre
gestos de incrível violência com explosões
de humanidade. Indícios como estes revelam
Getúlio Santos Bezerra como um sujeito de
identidade fragmentada.

O PERFIL DE JULIANA EM “O PRIMO
BASÍLIO” DE EÇA DE QUEIRÓS
A obra de Eça de Queirós, realista/naturalista, é marcada pela crítica à sociedade, pelo
caráter anticlerical e pela análise da personalidade humana. Em O Primo Basílio, publicado
em 1878, a sedução e o adultério fazem parte
do mundo das personagens. Vivendo um casamento monótono, metódico e parado com o marido Jorge, Luísa reencontra seu primo Basílio.
Depois de uma paixão fervorosa é abandonada por Basílio, caindo nas mãos da cruel
Juliana, uma criada disposta a qualquer coisa
para atormentar Luísa. Amor, romance, sedução, traição e chantagem são os principais componentes deste romance de Eça de Queirós.

“O PRIMO BASÍLIO”,
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
Trata-se, nesta parte, do final do século
XVIII, quando começa a extinguir-se a terceira e última fase do Romantismo português.
O surgimento da evolução tecnológica e, em
decorrência, cultural tende a esvaziar os ideais românticos que prevaleceram por quase
quarenta anos.
Portugal — embora tenha conhecido no
período uma certa estabilidade, vê-a definhar,
em face de suas dificuldades estruturais de
economia — contempla uma Europa renovada
nos planos político, social, econômico e cultural. E não apenas contempla, mas também
se vê invadido pelas novas conquistas do velho mundo, já que uma juventude operosa e
inteligente está atenta àquilo que lhe chega —
em 1864 Coimbra se liga à rede europeia de
caminho-de-ferro — principalmente da França.
Portugal assenta-se, incomodamente,
numa situação que privilegia o processo oligárquico, com tendências conservadoras, o
que impede a visão de novos horizontes sócio político-culturais. É nesse ambiente que
floresce a “Geração de 70”, influenciada pelos modelos franceses buscados em Balzac,
Stendhal, Flaubert e Zola.
Os jovens acadêmicos portugueses absorvem as teorias emergentes, tais como o
Determinismo de Taine, o Socialismo “Utópico” de Proudhon, o Positivismo de Auguste
Comte e o Evolucionismo de Darwin, entre
outras novidades no campo das Ciências e
da Filosofia.
Nesse cenário, um acontecimento é
marcante: a Questão Coimbrã. O veterano
Antônio Feliciano de Castilho escreve um
posfácio à obra Poema da Mocidade, de Pinheiro Chagas, seu discípulo das letras. O
dito posfácio ataca violentamente o ideário
da “Geração de 70”.
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Instaura-se, abertamente, a rivalidade.
Antero de Quental, jovem líder do grupo que
se opõe a Castilho, contra-ataca com o opúsculo intitulado Bom Senso e Bom Gosto, em
1865, no qual assim se dirige ao velho Castilho:
[...] eu hei de sempre ver uma péssima
ação, digna de toda a importância dum
castigo, nas impensadas e infelizes palavras de V. Exa., dignas quando muito dum
sorriso de desdém e do esquecimento. E
se eu nem sequer me daria ao incômodo de erguer a cabeça de cima do meu
trabalho para escutar essas palavras, entendo que não perco o meu tempo, que
sirvo a moral e a verdade, censurando,
reverberando a desonesta ação de V. Exa.
(MASSAUD MOISÉS, 2004, p. 355 - 359).

Eça de Queirós, porém, não participou
da polêmica,
Informa-nos a obra História da Literatura
Portuguesa, de António José Saraiva e
Óscar Lopes: “A consciência da ‘Geração
de 70’ desperta dentro destas condições,
e no seu despertar tem um papel decisivo
a visão da Europa mais adiantada, sobre
a qual os moços de Coimbra fixam avidamente os olhos. Antero, Eça, Teófilo e
outros deixaram-nos largos depoimentos
sobre as suas leituras, sobre os acontecimentos europeus, a que assistiram de
longe, mas apaixonadamente. Tirante Oliveira Martins e poucos mais parecem não
dar conta das circunstâncias nacionais
que os condicionam. Toda a sua atenção
era atraída pela Europa que lhes chegava,
como diz Eça, aos pacotes de livros, pelo
caminho-de-ferro” (MASSAUD MOISÉS,
2004, p. 355 - 359).

ENTENDENDO O AUTOR E A OBRA
José Maria Eça de Queirós (18451900) nasceu em Póvoa de Varzim, Portugal.
Concebido antes do casamento dos pais, só
foi reconhecido oficialmente como filho anos
mais tarde, pelo juiz de Direito José Maria
d’Almeida Teixeira de Queirós.
Estudou direito em Coimbra, onde conheceu Antero de Quental, poeta socialista,

e iniciou assim a sua carreira literária com a
publicação de folhetins que mais tarde (1905)
foram reunidos sob o título de Prosas Bárbaras. Ainda na universidade aproxima-se de um
grupo de estudantes entusiasmados com as
ideias de Comte. Formado, é aprovado em
concurso público e ingressa em carreira diplomática, no decorrer de sua trajetória publicou
inúmeras obras. Em análise a vida de Eça,
Massaud Moisés (2004) assinala:
Reunindo condições pessoais e históricas
propiciadoras do trabalho intelectual, Eça
de Queirós tornou-se um dos maiores prosadores em Língua Portuguesa, alcançando ser uma espécie de divisor de águas
linguísticas entre tradição e modernidade
(p.194).

A rica produção literária de Eça pode
ser arrumada em três fases. A priori, numa
fase de indecisão é influenciado pelo Romantismo com a publicação de artigos, crônicas;
com O crime do padre Amaro inicia suas
obras realista e finalmente em 1888 com Os
Maias alcança a maturidade como escritor,
numa fase naturalista.
O Primo Basílio é um romance de Eça
de Queirós. Publicado em 1878, constitui uma
análise da família burguesa urbana no século
XIX. O autor, que já criticava a província em O
Crime do Padre Amaro, volta-se agora para
a cidade, a fim de sondar e analisar as mesmas mazelas, desta vez na capital: para tanto,
enfoca um lar burguês aparentemente feliz e
perfeito, mas com bases falsas e igualmente
podres.
A criação de personagens denuncia e
acentua o compromisso de O Primo Basílio
com o seu tempo: a obra deve funcionar como
arma de combate social. A burguesia - principal consumidora dos romances nessa época
- deveria ver-se no romance e nele encontrar
seus defeitos analisados objetivamente, para,
assim, poder alterar seu comportamento. As
personagens de O Primo Basílio podem ser
consideradas o protótipo da futilidade, da
ociosidade daquela sociedade.
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Em o Primo Basílio, romance atrelado à
estética Realista/Naturalista portuguesa, Eça
de Queirós focaliza a sociedade burguesa
lisboeta criticando e apontando as suas futilidades, denuncia problemas sociais como a
pobreza e a exploração; e evidencia o conflito
de classes na inversão de papéis entre as personagens Luísa (que de dominadora passa a
ser dominada) e Juliana (que de dominada
passa a ser dominadora), desqualificando,
portanto, o modo de viver burguês do século
XIX.

Para Moisés, Eça de Queirós “utiliza-a
como superfície de contraste, por quanto parece representar a classe oprimida e sofredora dos criados de servir em litígio com os
privilégios patronais”.

VAMOS ENTÃO AO PERFIL DE JULIANA

Conforme Massaud Moisés (2004), o
conflito entre Juliana e Luísa, aparentemente
não representa uma luta de classes, visto que:

Conforme Machado de Assis, Juliana é
a personagem mais completa e acabada da
obra O Primo Basílio, pois é a que mais representa o realismo/naturalismo queirosiano. Juliana também tem sido vista como símbolo da
amargura e do tédio em relação à profissão.
Nasceu em Lisboa. O seu nome era
Juliana Couceiro Tavira, era filha de uma engenheira e pai desconhecido, tinha aparentemente quarenta anos, morava na casa de Jorge e Luísa, era considerada feia, também era
virgem e solteira. Possuía um temperamento
progressivamente marcado pela irritabilidade
e pelo azedume.
Destaca-se na obra por ser uma personagem arredia, inveja, amarga, gulosa, vingativa, oportunista e de aparência horrível, como
retrata o autor:
Devia ter quarenta anos; era muitíssimo
magra. As feições miúdas, espremidas,
tinham a amarelidão de tons baços das
doenças de coração. Os olhos grandes,
encovados, rolavam numa inquietação,
numa curiosidade, raiados de sangue [...]
tinha um tique nas asas do nariz (QUEIRÓS, 2002, p. 22-23).

De acordo com Massaud Moisés (2004,
p. 357) apesar de secundária, “Juliana concentra em si a causa dramática do conflito
central de O Primo Basílio” dada a sua “autenticidade e vigor estranhos aos protagonistas”.

Em O Primo Basílio, Juliana é retratada
como uma mulher que servia há vinte anos,
durante esse tempo, vivia a dormir em “cacifos, a levantar-se de madrugada para trabalhar como uma escrava até à noite”; era
obrigada “a comer restos e a vestir trapos”.

Juliana não constitui símbolo universal
da situação das empregadas domésticas: seu
caso é pessoal, e como tal se nos revela no
trecho transcrito; seu passado é que lhe justifica todo o ódio e o azedume, que nutre contra toda a gente, sobretudo contra o inimigo
próximo, a patroa (p. 357 – 358).
Juliana, diante da sua condição social,
representava o povo, os empregados e
os reprimidos, reconhecia a sua exploração e submissão, e almejava reverter esta
situação, alcançando um lugar notável e
atuante na sociedade. Contrariada por ser
criada há mais de vinte anos, buscava
mudar de posição social, estava cansada
de dormir em cacifos, vestir trapos etc.:
[...] tenho passado anos e anos a ralar-me! Para ganhar meia moeda por mês,
estafo-me a trabalhar, de madrugada até
à noite, enquanto a senhora está de pânico! [...] Há um mês me ergo com o dia,
pra meter em goma, passar, engomar! [...]
E a senhora, são passeios, tipóias, boas
sedas, tudo o que lhe apetece (QUEIRÓS,
p.268). Vinte anos a dormir em cacifos,
a levantar-se de madrugada, a comer os
restos, a vestir trapos velhos, a sofrer os
repelões das crianças e as más palavras
das senhoras, a fazer despejos, a ir para
o hospital quando vinha a doença, a esfalfar-se quando voltava a saúde!... Era
demais! Tinha agora dias em que só de
ver o balde das águas sujas e o ferro de
engomar se lhe embrulhava o estômago.
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Nunca se acostumar a servir. Desde rapariga a sua ambição fora ter um negócio
zito, uma tabacaria, uma loja de capelista
ou de quinquilharias, dispor, governar, ser
patroa; mas apesar de economias mesquinhas e de cálculos sôfregos, o mais
que conseguira juntar foram sete moedas ao fim de anos; tinha então adoecido; com o horror do hospital fora tratar-se
para casa de uma parenta; e o dinheiro,
aí! Derreteu-se! No dia em que se trocou
a última libra, chorou horas com a cabeça
debaixo da roupa (p. 79).

“Teria de servir até ser velha, sempre,
de ano em ano! Essa certeza dava-lhe uma
desconsolação constante. Começou a azedar-se. (p. 77)”. Em O Primo Basílio, Juliana
é retratada como uma mulher que servia há
vinte anos, e durante esse tempo, vivia a dormir em “cacifos, a levantar-se de madrugada
para trabalhar como uma escrava até à noite”,
obrigada “a comer restos e a vestir trapos”.
Entretanto, Juliana nunca se acostumava a
servir, sua ambição, desde nova, era ter um
negócio onde pudesse mandar, ou seja, ser
patroa.

Fatores sociais, econômicos e humanos: (feia, mal-amada, desprotegida, injustiçada e pobre), conduzem Juliana a um intenso embrutecimento interno, tornando-a
fria, calculista, fingida, invejosa, ambiciosa e
vingativa. Nessa personagem, o determinismo
naturalista funciona para denunciar a opressão social e o conflito de luta de classes na
sociedade capitalista.
Eça de Queirós, em O Primo Basílio,
retrata Juliana e Luísa como mulheres dotadas de personalidade frágeis, nesse sentido,
pode-se afirmar que a construção do perfil da
mulher queirosiana é caracterizado pela subordinação e pelo desvio de conduta: de um
lado, Juliana, representante do povo e vítima
da sociedade lisboeta; do outro, Luísa, frágil, ociosa, que se torna objeto nas mãos do
homem que tanto deseja. São personagens
profundamente condicionados pelas origens,
pelo temperamento e pela educação.

A QUESTÃO DA TRADIÇÃO E
MODERNIDADE EM “IRACEMA” E EM
“AS AVENTURA DE NGUNGA”

Possuidora de uma raiva mortal das senhoras em geral, Juliana, não se conformava
em servir há mais de vinte anos, seu sonho
era ser uma “dama”, e vestir roupas elegantes, de senhoras da sociedade,

Diante da questão de tradição e modernidade, analisaremos duas formas distintas
de enfrentar esse processo, nas obras de Iracema, de José de Alencar e As aventuras de
Ngunga, de Pepetela.

[...] odiou, sobretudo as patroas, com um
ódio irracional e pueril. [...] odiava a todas,
sem diferença. É patroa e basta! [...] cada
riso delas era uma ofensa à sua tristeza
doentia; cada vestido novo uma afronta ao
seu vestido de merino tingido. Detestava-as na alegria dos filhos e na prosperidade
da casa. Rogava-lhes pragas (p. 77 – 78).

Sabemos que aquilo que é moderno
surge com a principal função de substituir
algo que é velho, ou melhor, tradicional. Isso
tem se tornado normal em nossos dias, sempre aparecem novas tecnologias, o que consideramos novo a dois anos, já pode ser visto
como algo ultrapassado e desvalorizado.

O primo Basílio nos remete a uma leitura sociológica à medida que Eça de Queirós
foca nos estratos sociais. O ficcionista utiliza
a personagem Juliana (povo) como superfície
de contraste à personagem Luísa (burguesia).
Juliana possivelmente representa a classe
oprimida e sofredora dos criados. Já Luísa
supostamente representa a classe dominante,
ou seja, a privilegiada.

No Brasil ainda existe a supervalorização daquilo que é estrangeiro, o que vem do
exterior, para grande parte dos brasileiros, é
sempre melhor. É importante ressaltar que
essa é uma questão que enfrentamos desde
a colonização.
Mas, se tratando de cultura, valores,
crenças e costumes de uma sociedade humana, como encarar essa questão? O que é
31 - maio/2021 - Educar FCE

523

Revista Educar FCE - 42 ª Edição - 31- Maio/2021

moderno é sempre melhor? Vale a pena lutar
para não perder sua identidade? Ou devemos
nos manter passivos, considerando que o moderno é mais forte, e é uma atitude vã resisti-lo? É sobre isso que discorreremos a seguir,
analisando as obras supracitadas.
Em Iracema, encontramos uma série de
fatores que representam uma negação à cultura nativa, pois, José de Alencar ao escrever
essa obra faz uma descrição idealizada do
índio, que aceita, sem nenhuma resistência,
a presença do homem branco. Podemos ver
nessa aceitação, uma representação simbólica da substituição da cultura indígena pela
européia, como podemos observar no trecho
a seguir:
- Venho de longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje têm os meus. [...] - Bem-vindo
seja o estrangeiro aos campos dos tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana
de Araquém, pai de Iracema (JOSÉ DE
ALENCAR, Iracema, II, p.18).

Outro fator que ilustra muito bem o que
se tornou o Brasil, é que não é mostrado no
romance o que aconteceu com Moacir, “o filho da dor”. O que ele representa? Afinal, ele
é português ou índio?
Podemos dizer que José de Alencar
quis ilustrar a hibridez racial, que o Brasil é
resultado dessa junção de raças, porém, essa
alusão não é possível fazer, porque não aparece nessa obra o negro. Ressaltando que
José de Alencar era escravocrata.

criticando a usura, o egoísmo, a mentira e a
falsidade.
Diante de tudo que falamos até agora
surge uma questão: como deve ser o comportamento do colonizado frente ao colonizador?
De passividade ou de luta?
Observamos que durante essa narrativa
o que está em questão é a luta do povo angolano contra aqueles que tentavam colonizá-los
e explorá-los, um ato de negação à abolição
de suas tradições, o que não ocorre em Iracema. Isso está explícito no seguinte trecho:
As pessoas de quem gosta é de que não
gostará vinham-lhe à lembrança: os pais,
Mussango, Kafuxi, Imba, Nossa Luta,
Mastiga, Chicuala, União. Bons ou maus,
todos tinham uma coisa boa: recusaram
o patrão colonialista. Não eram como os
G.E. ou cozinheiro da PIDE. Eram pessoas; os outros eram animais domésticos
(PEPETELA, As aventuras de Ngunga, XX,
p.40).

É interessante também observarmos a
posição social ocupada por cada autor das
obras discutidas: José de Alencar era escravocrata, de família nobre, pertencente à classe dominante de sua época; ao passo que
Pepetela, era um dos militantes angolanos, e
escreve “As aventuras de Ngunga”, em meio
à guerra. Está aí o porquê de as duas obras
representarem posicionamentos tão distintos
diante da temática discutida nesta seção.

Sendo assim, o Brasil não tem identidade, sua verdadeira identidade foi-lhe arrancada de forma bruta e não houve resistência
nenhuma, isso se realmente encontramos em
Iracema a essência do verdadeiro brasileiro.
Veremos agora, como essa questão,
tradição e modernidade é representada em
As aventuras de Ngunga, de Pepetela, O livro
discute ideologicamente a guerra contra o colonialismo português, mas também ressalta
a importância dos valores éticos e humanos,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos então, que a identidade de uma sociedade humana será preservada ou
não, mediante às atitudes daqueles que aceitam ou não a imposição do novo, analisando o
interesse daqueles que fazem essa ruptura. As aventuras de Ngunga é então o contraponto
de Iracema. Este aceita passivamente a presença do estrangeiro (colonizador e explorador),
enquanto aquele, rejeita-os.
É o que podemos perceber também em O Primo Basílio, na análise do perfil da personagem Juliana, vimos a sua luta em ser a protagonista de sua própria história, não aceitando
a condição de oprimida, numa demonstração de resistência e inconformidade, mesmo que
às vezes com atitudes antiéticas e com características negativas.
Já na análise do personagem Getúlio Santos Bezerra, em Sargento Getúlio, observamos
a importância da memória na construção da identidade de uma pessoa ou de uma sociedade.
Sendo assim, os aspectos de cada personagem vistos neste artigo, nos leva a pensar,
enquanto brasileiros, na importância de conhecer a nossa VERDADEIRA história e preservar
as nossas memórias, para que tenhamos uma identidade genuinamente brasileira e, dentro
do possível, unificada. E o quanto é importante, do ponto de vista social, a resistência e o
inconformismo, como instrumentos de luta e da não aceitação daquilo que nos impõe.
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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.
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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.
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A UNESCO registrou que nesse período, dos 195 países, 128 ainda não tinham planos
de abertura das escolas. 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.
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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.
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. 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.
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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
Class (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 pandemia 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.
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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 apren-

dizagem. 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.

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

• Vivências de 2020 e 2021: proposição de situações que estimulem a
expressão e sentimentos em relação
ao tempo sem vir à escola.

• Assumir o atendimento presencial,
conforme organização e necessidade da Unidade.

• Reflexões sobre o protocolo de cuidados contra a covid-19: elaboração de
combinados da turma.

• Acompanhar e auxiliar pedagogicamente o planejamento do professor
regente no atendimento presencial e
do professor em teletrabalho.

• 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 permitirá explorar o imaginário, o lúdico,

• 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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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
de 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 e matemática, 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 (BNCC) 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 à 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; 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.

CLARKE, Arthur C. 2001: uma Odisseia no espaço. São Paulo:Aleph, 2015

1

GIBSON, William. Neuromancer. São Paulo: Aleph, 2008.

2

ASIMOV, Isaac. Eu, robô. São Paulo: Aleph, 2015.

2
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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 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.
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.

ROBÓTICA EDUCACIONAL E O
CONSTRUCIONISMO DE PAPERT
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).
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.
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).
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.
Assim, sobre os ombros destes gigantes, Papert concebeu a teoria construcionista,
que solidifica as bases da robótica educacional enquanto campo de pesquisa, e sobre a
qual ele comenta:
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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).

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. 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: “[...] 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 sobre
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.
Papert (1991) explica ainda que no
construcionismo os estudantes articulam diferentes áreas de conhecimento por meio do
estabelecimento de conexões entre ideias diferentes. 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. Em suas investigações
sobre a aprendizagem na 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
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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,
entendimentos 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 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 as diversas ciências
no ensino médio, tais como: a matemática, a
física, as ciências da engenharia e a biologia.

•
Dimensão semântica: se refere
aos significados prévios apresentados pelo
aprendiz, que na teoria da aprendizagem ausubeliana denotaremos simplesmente por
subsunção, e as formas por meio das quais
ele representa o mundo.

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.

•
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.

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.

•
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.

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
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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 livre 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.

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;
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 experimentais 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:
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•
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.
•
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 arduino escolhida. Além dos 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 e do 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 de aula por meio das indicações de
Martinazzo et al. (2014) depende em grande medida da visão do professor acerca das
possibilidades de aprendizagem da turma.
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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.
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 em uma
cultura científica e estimular 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 Flask que propicia a construção de um
servidor web para interação com o Arduino
por meio do PyFirmata (OLIVEIRA; 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 à 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 deve
se limitar 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, os
referidos autores exploram as potencialidades
da operação remota do aparato experimental
de Millikan para aprendizagem em física.
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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 produção 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.
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
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 de pulso 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 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.
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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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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: A literatura está presente no planejamento do professor. Porém, diversas vezes, essa ação
tem sido utilizada em apenas um momento: no encerramento do dia ou quando dá tempo, sem
atribuir um valor de ensino-aprendizado ao aluno. Portanto, faz-se necessário discutir sobre essa
prática que contribui de fato para o processo de ensino-aprendizado dos alunos, considerando
a intensa busca do professor em se organizar e priorizar esse momento. Nesse artigo, serão
indicadas algumas posturas que o professor deve assumir no momento da história com seus
alunos, para torná-lo de fato um elemento de importância no ambiente escolar.

Palavras-chave: Literatura; Planejamento Docente; Ensino-Aprendizado. Prática pedagógica.
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INTRODUÇÃO

E

ste presente trabalho visa analisar a importância da prática da literatura na Educação Infantil promovendo assim ao professor, ferramentas que o auxiliem nesse
processo. Sabemos que as crianças não começam lendo decodificando as letras
escritas, mas fazendo a leitura através de figuras, analisando objetos e progressivamente a
junção de letras formando as palavras.
Ao serem inseridas no ambiente escolar, percebe-se que as crianças não demonstram
interesse por livros, isso ocorre, pois, o Brasil é um país de poucos leitores, onde as pessoas
não têm o hábito de ler com muita frequência.
Tornar a sala de aula um espaço atrativo para que a criança desperte interesse pela
leitura e sinta prazer é um desafio para os educadores, essa prática deve ser exercida diariamente e planejada com antecedência assim como qualquer outra atividade. Muitas vezes, o
momento da história é deixado para o final da aula ou contada quando dá tempo, passando
despercebida aos olhos do professor.
A literatura, portanto, tem sido caracterizada e executada como sendo um momento
“se der eu faço”. O livro deve ser para o professor como uma ferramenta que contribui para
o desenvolvimento da criança. Afinal, é através das histórias e conteúdos apresentados que
o professor irá promover discussões, reflexões e questionamentos com seu grupo de alunos.
Nesse sentido:
A leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido, seja escrito, sonoro, por um gesto, uma imagem, ou um acontecimento. Esse diálogo é referenciado por um tempo e um espaço,
uma situação: desenvolvido de acordo com os desafios e as respostas que o objeto apresenta,
em função do prazer das descobertas e do reconhecimento de vivências do leitor (MARTINS,
1990, p. 33).

É possível compreender que a prática da leitura assume, portanto, novas funções pedagógicas, obtendo resultados, diagnósticos e proporcionando um novo direcionamento de
atividades a serem realizadas. Fortalecendo essa ideia, será possível avançar em conhecimento e construir um processo que considere de fato o que é necessário.
Nesse artigo, portanto, serão indicadas algumas posturas que o professor deve assumir para proporcionar um momento literário prazeroso aos seus alunos e torná-lo de fato um
elemento importante tanto quanto qualquer outro.
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BREVE RELATO SOBRE A ORIGEM DA
LITERATURA INFANTIL
Nos dias atuais a definição de infância
não é a mesma da dos séculos passados, visto que, ao decorrer da história esse conceito
e desenho da criança sofreu por muitas interpretações a partir da evolução social, cultural
e histórica. Surgiram mudanças na sociedade,
no conceito familiar burguês e também na organização escolar.
O padrão familiar passou a ser visto com
as figuras de pai, mãe e filhos, onde a criança
era vista como um ser diferente pela sociedade
que ao mesmo tempo passou a gerar inquietações em relação à educação.
Olhou-se para a criança a partir do momento em que ela passou a ser observada por
essa sociedade como um ser que possui características e necessidades próprias, pois até
meados do século XVIII essa mesma criança
era considerada um adulto em miniatura, onde
participava e acompanhava a vida social do
adulto ao seu redor e nada a diferenciava dos
demais. Batista e Moreno (2005, p. 8) apontam,
Nos séculos XVII e XVIII, movimentos culturais e religiosos, como o Iluminismo e o
Protestantismo, deram lugar ao descobrimento da infância, considerando-a como
etapa diferente da idade adulta e tratada
diferencialmente. À medida em que concepções fatalistas e pré deterministas da
vida foram desaparecendo, as pessoas
sentiam-se mais protagonistas da própria
existência e passaram a atribuir um papel
importante à educação das crianças (BATISTA; MORENO, 2005, p. 8).

Com o surgimento dessa definição e
com um novo olhar, a criança passou a ganhar
o seu espaço e junto com ela os primeiros
livros voltados para a literatura infantil foram
sendo escritos na Europa por alguns escritores como Charles Perrault e La Fontaine, suas
obras focaram especialmente nos contos de
fadas.

À medida que ocupava seu lugar, a literatura infantil foi retratando sua relevância e
outros autores como os Irmãos Grimm, Lewis
Carrol e Andersen foram surgindo e trazendo
mais obras voltadas para a criança. E a escola passou a ser vista como algo fundamental
na vida social, tendo a função de civilizar a
criança para que a mesma pudesse enfrentar
o mundo que a cercava:
[...] Nos rastros dessa descoberta da
criança surge a preocupação com a literatura que lhe serviria para leitura, isto
é, para sua informação sobre os mais diferentes conhecimentos e para formação
de sua mente e personalidade, (Segundo
os objetivos pedagógicos do momento),
(COELHO, 1991, p. 139).

Como se pode ver a literatura infantil já
fazia parte da vida da criança europeia, mas no
Brasil pouco se falava sobre o assunto, sendo
algo bem isolado e também recente até os
dias atuais. Ou como diz Lajolo e Zilberman
(2003, p. 23) “registrada daqui e ali, a notícia
do aparecimento de um ou de outra obra destinada a crianças”.
Um grande autor que trouxe para a literatura infantil brasileira renovação e prazer foi
Monteiro Lobato, suas obras podiam e podem
ser lidas dentro e fora da escola. Muitos outros
autores cresceram e aperfeiçoaram um novo
caminho através dos livros escritos por ele.
Pois até então as leituras voltadas para
as crianças eram traduções de livros estrangeiros e nesse contexto, Cunha (1999, p. 23)
nos diz que: “no Brasil como não podia deixar
de ser, a literatura infantil tem início com obras
pedagógicas e, sobretudo adaptadas de produções portuguesas, demonstrando a dependência típica das colônias”.
Toda essa evolução e crescimento dentro desse contexto aconteceram decorrentes
da modernização e transformação que o país
passou em meados da proclamação da República em 1822. Consolidando a junção entre
ensino e literatura e ligação que se faz presente até os dias atuais.
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A LITERATURA NA VIDA DAS
CRIANÇAS
Literatura é uma palavra que vem do latim “litteris” e que traz consigo o significado de
letras. Uma instrução, conjunto de saberes ou
habilidades de escrever e ler bem. A literatura
é a arte da palavra escrita, de criar e compor
textos, e existem diversos tipos de produções
literárias como, por exemplo: literatura de ficção, prosa, literatura de cordel, poesia, literatura de romance etc. Cada uma delas cativam
diferentes gostos e são direcionadas a públicos variados.
Muitas têm sido as tentativas de se definir Literatura. É possível, por exemplo, defini-la
como a escrita imaginativa, sentido de ficção-escrita esta que não é literalmente, verídica.
Mas se refletirmos, ainda que brevemente, sobre aquilo que comumente se considera literatura. Tal definição não procede (EAGLETON,
1994, p.1).
A literatura infantil é um ramo da literatura, dedicada especialmente às crianças. Nisto
estão incluídas histórias fictícias, biografias, novelas, poemas, obras folclóricas e/ou culturais,
ou simplesmente obras contendo/explicando
fatos da vida real.
Ressalto que essa literatura surgiu em
meados do século XVIII no continente europeu
por Charles Perrault, suas primeiras obras foram publicadas tendo como objetivo o público
infantil. O que diferencia a literatura infantil das
demais literaturas é: o olhar e o enfoque que
a criança tem, é a maneira como ela pensa e
vê o mundo.
Ao nascer, o cérebro da criança pode
fazer muitas coisas, mas ainda não está totalmente desenvolvido, quanto mais os sentidos
forem estimulados, mais rápido será o desenvolvimento. A leitura e o contato com os livros
são formas de estímulo ao desenvolvimento da
criança, por isso, recomenda-se apresentar a
leitura e ler para a criança.

Esse papel é da família, pois é muito
comum ver as famílias passando essa responsabilidade para a escola. Conforme Silva
(1992, p.57) “bons livros poderão ser presentes e grandes fontes de prazer e conhecimento. Descobrir estes sentimentos desde bebezinhos, poderá ser uma excelente conquista
para toda a vida.”
Na maioria dos lares, a literatura não é
uma forma de entretenimento e prazer, muitas
vezes, a criança chega em casa e não vê seus
familiares com um livro em mãos se deleitando
em seu momento de descanso. Nota-se que
o livro não está na vida das crianças como
forma de presente (nascimento, aniversário
ou em alguma outra data comemorativa). Isso
acontece, porque, muitos pais colocam a escola como a principal mediadora, sendo que o
leitor se forma em casa desde o nascimento,
partindo dos pais, mães, e avós e só depois
entra o papel da escola com os professores
mediando as leituras.
Vivemos em um mundo onde a tecnologia e as informações chegam até nós de forma
muito rápida, e o interesse pelos livros estão
cada vez mais escassos. Se a criança não tiver
a oportunidade de vivenciar um tempo que a
proporcione, um momento de leitura e reflexão
quer seja em casa ou na escola, ela crescerá
como alguém sem criatividade e insensível em
compreender a sua própria realidade.
Desde muito pequena a criança deve estar inserida em um ambiente que proporcione
o hábito pela leitura e o adulto é modelo fundamental durante esse processo. Ao colocar a
criança em contato com os livros ela passará a
despertar em si o prazer em fazer novas descobertas. As histórias tanto lidas quanto ouvidas
ampliarão a imaginação e capacidade de criar,
além de desenvolver o vocabulário, visão de
mundo, pensamento crítico, raciocínio lógico,
melhorar a escrita e muitos outros benefícios.
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Dessa maneira, é importante possibilitar
que a criança tenha contato com os livros, não
só na escola, assim como também no meio
familiar, isso fará com que ela desperte a curiosidade e imaginação sobre o mundo. Nesse
contexto Paín (2000, p.104) destaca que,
A leitura é um ato emancipatório, humanizador, transformador. É de suma importância o contato dos alunos com todos
os tipos de texto. Mas, a literatura é a
porta de entrada para o mundo. É a maneira como se consegue ver o mundo. É
a mesma linguagem da criança, por isso
ela se identifica tanto. A literatura estimula
a criança a pensar, a ver o mundo, ajuda a se conhecer porque o momento em
que ela se identifica com os personagens,
vivem toda a história na perspectiva da
personagem (PAÍN, 2000, p.104).

Para ter uma criança leitora é preciso ler
para ela e criar um espaço literário onde os
livros, revistas e jornais estejam ao seu alcance, pois mesmo sem saber ler “convencionalmente” a criança fará uma leitura através das
imagens e reproduz histórias de seu repertório.
O interesse e hábito pela leitura é um
processo que tem começo, meio e continuidade ao longo de toda vida. Essa ação deve
ser praticada constantemente no contexto familiar, escolar e social. A escola tem o papel
de desenvolver o gosto e o hábito da leitura.
Um hábito não é feito da noite para o dia, ele
é adquirido através da repetição e de um trabalho sistematizado.
O grande desafio do professor é fazer
com que a criança leve a leitura/literatura como
um dos maiores prazeres que podemos ter,
pois tudo ao nosso redor é literatura. O professor deve oferecer aos seus alunos variedades
de livros, recorrendo aos livros da escola, biblioteca, ou até mesmo ao seu acervo pessoal,
trazendo diferentes gêneros e tipos literários,
mostrando-os de maneira lúdica e despertando na criança o prazer pela literatura, até que
a criança identifique qual seu estilo literário.

Muitas vezes ela poderá não gostar de
um ou outro livro, mas se o professor estiver
mediando, estimulando e oferecendo variedades, essa criança estará em uma busca constante e descobrirá qual seu estilo.
Um dos fatores importantes ao se trabalhar com a literatura é permitir que a criança
consiga viajar e voltar a hora que ela quiser
usando apenas um livro. É mostrar para a
criança que essa prática dá prazer e que é
simples. Muitas vezes, os pais e também os
professores demandam tarefas à criança ao
realizar a leitura de um livro, não oportunizando
a escolha livre e fazendo as perguntas necessárias como: O que esse livro te fez pensar? O
que essa história te fez lembrar? Que história
você conhece parecida com essa? Por onde
essa história te levou? De onde essa história
veio? Ruth Rocha (1983, p. 4) confirma essa
ideia quando escreve que,
[...] a leitura não deveria ser encarada
como uma obrigação escolar, nem deveria ser selecionada, vamos dizer, na base
do que ela tem de ensinamento, do que
ela tem de ‘mensagem’. A leitura deveria
ser posta na escola como educação artística, ela devia ser posta na escola como
uma atividade e não como uma lição,
como uma aula, como uma tarefa. O texto
não devia ser usado, por exemplo, para
a aula de gramática, a não ser que fosse de uma maneira muito criativa, muito
viva, muito engraçada, muito interessante,
porque se assim não for faz com que a
leitura fique parecendo uma obrigação,
fique parecendo uma tarefa e aquela velha frase de Monteiro Lobato – ‘É capaz
de vacinar a criança contra a leitura para
sempre (ROCHA, 1983, p. 4).

A Educação Infantil tem a responsabilidade de resgatar, e organizar o repertório das histórias que a criança ouve ou lê em casa ou nos
ambientes que frequenta, contribuindo para a
construção da subjetividade e da sensibilidade dela. É preciso criar estratégias para fazer
nascer o gosto pela leitura em cada criança.
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O professor pode proporcionar momentos de escolha, onde o aluno possa opinar e
sugerir sobre qual livro será lido para a turma.
Ou até mesmo, ao ler para a criança deixar
que ela tenha a liberdade de se expressar e
criar seu próprio enredo de começo, meio ou
final da história.
Como mediador, o professor pode fazer
inferências ao início ou término da história, trazendo indagações aos seus alunos e fazendo
com que eles possam participar. Questionando as opiniões levantadas e oportunizando
pequenos debates entre os próprios alunos,
esclarecendo as diferentes visões e mostrando
que são válidas e enriquecedoras.

MÁGICO NA LITERATURA INFANTIL
COM A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
A literatura infantil, muitos autores, como
bem resumiram Araújo e Costa (2005), tornou-se vinculada à escola. Embora o livro infantil
seja arte literária e supere o interesse das instituições, tem um papel fundamental no desenvolvimento linguístico e intelectual do homem,
assim, podemos relacioná-lo à criança já no
início de sua escolaridade.
Ao estimular o desenvolvimento da língua oral, deixa-se a postura mecanicista até
então corrente nas escolas que consideravam
ensino da língua apenas o maior domínio possível das regras gramaticais. Passa-se então a
valorizar a oralidade e a partir dela oferecer ao
aluno estímulos para a expressividade verbal e
a potencializar os recursos para a escrita.
E a literatura nasceu, desenvolveu-se e
cresceu com o Homem e como o Homem. Da
infantil Literatura, natural fonte da Literatura infantil, à Literatura adulta, foi longa a trajetória e
complexo o manancial; mas indispensável ao
homem, pela força de suas mensagens.
De acordo com Santos (2006), o importante na literatura infantil é interessá-la à criança, sob todos os aspectos: mental ou intelectual, emocional, psicológico, social ou ambiental,
cronológico, etc. Para dar um livro, é necessá-

rio conhecer-se aquele a quem se vai dar.
E ainda segundo Carvalho (1988), todo
esse mundo fantástico, todo esse complexo
maravilhoso vai formar o cenário dos Contos
de Fadas, que o tempo vai libertando de suas
implicações e descomprometido-os de seus
vínculos místicos, religiosos ou psicanalíticos,
como veem, sobre diferentes planos e interesses, aqueles que o analisam.
A literatura infantil, enriquecendo a imaginação da criança, vai oferecer-lhe condições
de liberação sadia, ensinando-lhe a libertar-se
pelo espírito: levando utilizar o raciocínio e a
cultivar a liberdade.
Já Abramovich (1994 p. 120), aponta
que “Isso ocorre porque os contos de fadas
estão envolvidos no maravilhoso, um universo
que denota a fantasia, partindo sempre duma
situação real, concreta, lidando com emoções
que qualquer criança já viveu [...]” Hoje em dia
com tantas tecnologias, as informações chegam até nossas crianças num piscar de olhos,
quando menos esperamos as informações
chegam ali prontas, a criança que não teve a
oportunidade de alimentar seu imaginário.
Como diz Santos (2006), desde cedo,
a literatura infantil faz parte da história e imaginação, desenvolvendo o cognitivo; já que “é
ouvido histórias que se pode sentir. . . e enxergar com os olhos do imaginário [. . .] abrir as
portas a compreender do mundo”. Como diz
Santos (2006): A literatura infantil é uma chave
mágica que abre as portas da inteligência e da
sensibilidade da criança, para um mundo mágico de imaginação, sentimentos e fantasias,
desenvolvendo sua formação integral.
Contudo, a contação de história deve
ser uma grande aliada do profissional da educação, então a pesquisa buscará apontar as
possibilidades do ensino lúdico através da
contação de histórias, fazendo com que o ensino na educação Infantil seja cada vez mais
potencializado, demonstrando a capacidade
do lúdico na educação.
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PROFESSOR E A PRÁTICA DA
LITERATURA

do levá-lo para casa e junto com a família ter
um momento de leitura.

Através da literatura pode-se trabalhar e
explorar diversas habilidades na criança, como
cognição, imaginação, criatividade, artes, valores, repertório, raciocínio lógico, conhecimento
geral e etc. Mas para que isso aconteça, o professor deve se planejar e colocar essa prática
como algo de extrema importância em seu planejamento diário. Criar o hábito de ler para os
alunos com uma intencionalidade pedagógica
e com um olhar no ensino-aprendizado que a
criança terá ao realizar essa ação.

A sala de aula é o local onde a criança
passa a maior parte do tempo, ela deve ser
um espaço agradável e prazeroso para que
através da mediação do professor o aluno desenvolva e construa um aprendizado significativo. O professor deve se organizar com seu
planejamento semanal e separar com antecedência os livros, textos ou conteúdo a serem
passados aos seus alunos. É importante que
ele se atente para a faixa etária das suas crianças e que nem todas têm o mesmo tempo de
concentração. Nesse sentido,

Cabe ao professor apresentar aos seus
alunos desde muito pequenos os diferentes
gêneros textuais para que eles possam desenvolver e ter a capacidade crítica de argumentar
e reorganizar seus pensamentos. De acordo
com Soares (2008, p 33),
É função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito acesso ao mundo da leitura, e isto inclui a leitura informativa, mas
também a leitura literária; a leitura para
fins pragmáticos, mas também a leitura
de fruição; a leitura que situações da vida
real exigem, mas também a leitura que
nos permita escapar por alguns momentos da vida real (SOARES, 2008, p 33).

Como se pode perceber, cabe ao professor dentro do contexto escolar trazer materiais
diversificados, como, gibis, revistas, jornais,
receitas, bulas e os tradicionais livros infantis,
além daqueles que falam de valores e são ricos em conteúdo. Não apenas textos didáticos
com exercícios de análises ou histórias sem o
conhecimento prévio para preencher o tempo
restante do dia.

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

É importante que para esse momento
de leitura com a criança, o professor com antecedência leia e conheça a história que vai
contar. Além de livros sonoros, com cheiro,
figuras que sobressaem das páginas ele use
diferentes meios como suporte (fantoches,
fundo musical, objetos, tecidos, instrumentos
musicais e uma narração com tom de voz diferenciado). Com esses estímulos o professor
ajudará a desenvolver o interesse da criança e
tudo isso contribuirá para que a atenção dela
esteja voltada para o professor e despertará
nela o imaginário.

A escola deveria dispor de livros em
bom estado, atual e também de um espaço
adequado como uma biblioteca funcional, isso
ajudaria o professor a ampliar seu repertório
de estratégias, pois uma vez por semana seus
alunos teriam a oportunidade de ir a esse local
e escolher um livro de sua preferência, poden31 - maio/2021 - Educar FCE
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ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVER
O HÁBITO DA LEITURA DESDE A
INFÂNCIA
O que fazer quando não há uma avó,
um pai, uma mãe ou uma tia para realizar o
primeiro contato da criança com o mundo de
fantasia? Será que ela estará fadada a se tornar para sempre alguém que não gosta de ler?
Como fazer em um país como o nosso, onde
poucas crianças têm contato com adultos que
gostam de ler, falam de livros e recomendam
leituras? O que fazer? (SANTOS, 2006).
De uma maneira lúdica, trabalha-se um
texto narrativo e seus elementos, fatos em sequência, personagens, espaços, tempo e narrador além de, por meio dos contos, provocar
reflexões e proporcionar ao aluno a aquisição
das mais vivas e duradouras experiências fortalecendo seus espíritos para a compreensão
do mundo que rodeia.
É possível também levá-los a desenvolver a linguagem por meio de suas próprias produções e isso ocorrerá de uma forma divertida,
espontânea. Se o aluno não tem oportunidade
de vivenciar a leitura na família, é necessário
que seja em outros espaços educativos que
lhe permitam ler pelo gosto de ler, sem cobrança maior que há de deixar a imaginação correr
solta para criar outros mundos. O mediador
pode então oferecer às crianças e jovens livros
dos mais variados gêneros e autores, gibis,
jornais e revistas, de forma a possibilitar-lhes
a ampliação do repertório enquanto leitores
(SANTOS,2006).

A IMPORTÂNCIA DE OUVIR HISTÓRIA
A leitura do seu mundo foi sempre fundamental para a compreensão da importância
do ato de ler, de escrever ou de reescrevê-lo, e
transformá-lo através de uma prática consciente (ABRAMOVICH, 1994). Ou seja, contadores
de histórias, professores ou outros leitores mais
experientes são necessários para estabelecer
elos entre o aluno e o livro, procurando, por
meio de uma história bem contada, motivá-lo
a pedir o livro e/ou outros assemelhados para
ler.
Segundo SANTOS (2006), o importante na literatura infantil é interessá-la à criança,
sob todos os aspectos: mental ou intelectual,
emocional, psicológico, social ou ambiental,
cronológico, etc. Para dar um livro, é necessário conhecer-se aquele a quem se vai dar.
Esse movimento dinâmico é um dos aspectos
centrais do processo de alfabetização que deveriam vir do universo vocabular dos grupos
populares, expressando a sua real linguagem,
carregadas da significação de sua experiência
existencial e não da experiência do educador.
Como diz SANTOS (2006) “Os contos
de fadas servem como ferramenta para averiguação de sentimentos, seja de uma criança
como de um adulto, fazendo um exercício com
nossa mente e desenvolvendo sua socialização como mundo”. Contar e ouvir uma história
aconchegado a quem se ama é compartilhar
uma experiência gostosa, na descoberta do
mundo das histórias e dos livros.

É por meio do imaginário dos contos de
fadas que as crianças desenvolvem melhor
seus pensamentos, deixam transparecer suas
vontades, muito mais que na vida adulta; pois
o imaginário toma conta, o encantamento das
histórias faz com as crianças viagem pelo mundo da fantasia, dos sonhos, coisa que na vida
adulta isso não ocorre devido às exigências de
uma sociedade onde não é permitido sonhar.
31 - maio/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura sempre foi e é o meio mais efetivo para o aprendizado e construção de conhecimentos. O contato com os livros não deve ser apenas no momento da alfabetização, é importante que ele esteja presente de forma lúdica, como por exemplo, com figuras e de maneira
divertida na vida da criança. É fundamental tanto para a família quanto para o professor que
a criança sempre que possível, veja essas figuras com um livro em mãos, isso influenciará no
desenvolvimento e gosto pela leitura.
A literatura na Educação Infantil amplia o vocabulário e leva à criança a despertar o ato
de ler. Nos anos iniciais, a criança desenvolve o gosto pela leitura e como resultado, melhora
sua escrita e outras habilidades como já mencionado anteriormente. Com isso, a prática da
literatura na Educação Infantil auxiliará e facilitará o aprendizado contínuo da criança.
Portanto, a literatura infantil deve ser uma prática feita pelo professor diariamente, pois
através desse hábito a criança estará em contato com o mundo que a cerca e ela terá um
desenvolvimento integral, além de possibilitar um desenvolvimento de um sujeito crítico.
Contar e ouvir uma história aconchegado a quem se ama é compartilhar uma experiência gostosa, na descoberta do mundo das histórias e dos livros. Toda criança necessita de
um contador de histórias, seja em casa, na escola, no teatro ou nas tendas, esse adulto pode
despertar não só o interesse pela literatura, mas também estimular as crianças a aprenderem
a ouvir e contar histórias e acima de tudo aprenderem a interpretar e produzir. Quando esse
trabalho é enfatizado na infância, a criança consegue mais tarde interpretar e produzir outros
tipos de literatura, facilitando a vida na escola, no trabalho e na vida.
O incentivo à literatura pode partir de casa, esse papel pode ser desenvolvido por pais,
irmãos mais velhos e avós. Deixar os pequenos manusearem livros, jornais e revistas é um
bom começo, permitir que eles peguem, cheirem, procure ilustrações mais engraçadas, volte
ao pedaço da história mais interessante, peça para reler a história que mais o agradou, e
principalmente, que tenha esse contato efetivo com os livros. Tudo isso é a melhor maneira
de despertar crianças leitoras.
Desde a nossa infância os contos, a literatura infantil estão presentes, e assim por toda
nossa vida, buscamos algo, mergulhamos em um mundo mágico para enfrentarmos os problemas; acreditamos que a humanidade ainda hoje continua com a necessidade de acreditar
em forças mágicas, para explicar o que acontece em seu particular ou em seu geral.
Por meio deste trabalho constatamos que, assim como os contos de fadas estão ligados
à noção do maravilhoso, do sobrenatural, o que não é explicado pela razão; a mídia utiliza
desses artifícios para transmiti-los ao público, por meio do maravilhoso e sobrenatural, ela
desperta em nós, ou melhor dizendo no público, esta noção do maravilhoso do encantamento.
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A EDUCAÇÃO BÁSICA À DISTÂNCIA EM TEMPOS DE
PANDEMIA
RESUMO: Este artigo tem como finalidade mostrar uma reflexão sobre os desafios que a educação
básica à distância vem enfrentando em tempos de pandemia da Covid-19. Por medida de
segurança, no ano de 2020, muitos estudantes foram afastados das aulas presenciais; e no
início do ano de 2021, as autoridades governamentais organizaram o retorno gradativo às aulas,
mas, infelizmente, pelo agravamento da pandemia este retorno foi interrompido mais uma vez.
Mesmo assim, estratégias educacionais foram e estão sendo criadas, para que todos os alunos
continuem tendo acesso ao ensino, mesmo à distância. Segundo a MP (Medida Provisória)
934/2020 as redes de Educação Básica ficaram desobrigadas a cumprirem duzentos dias
letivos, que se referem ao artigo 24, inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB 93.94/1996); desde que todas as unidades apresentem uma carga horária mínima anual
de 800 horas para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Conquistar a qualidade e a
equidade no ensino é o desejo de todo povo brasileiro, todavia o sucesso da aprendizagem
dependerá que todos os alunos tenham acesso às condições mínimas de sobrevivência;
como alimentação, saúde, entre outros itens essenciais à vida; e também que tenham acesso à
equipamentos tecnológicos, à internet, que haja a participação da família na educação de seus
filhos, e também que os docentes estejam capacitados para enfrentarem este novo desafio; que
é criar possibilidades para que a construção do conhecimento continue ocorrendo, mesmo fora
do ambiente escolar.

Palavras-chave: Educação a Distância; Equidade; Família; Tempos de Pandemia.
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INTRODUÇÃO

D

iversas nações do mundo pararam para evitar que um inimigo invisível, a Covid-19,
continuasse se propagando e causando ainda mais mortes. Milhares de empregos foram afetados, arruinando diversas economias; vários sistemas de saúde
entraram ou estão entrando em colapso, muitos alunos estão fora dos ambientes escolares.
Diante de uma tragédia mundial, estratégias estão sendo encontradas pelos governantes
e especialistas em educação, a fim de diminuir os impactos causados pelo Coronavírus; um
exemplo é a EaD (Educação à Distância), utilizada mundialmente, para que estudantes não
percam o ano letivo. No Brasil a EaD está sendo uma ferramenta primordial para evitar que
os estudantes não percam o ano letivo, mas como qualquer ferramenta inovadora ela também
tem os seus desafios.
A Educação à Distância ganhou força e visibilidade no Brasil no começo do século
XIX; ganhando mais notoriedade a partir do século XX; as instituições mais antigas ofereciam
cursos profissionalizantes por correspondência; a Rádio e a Televisão também ajudaram a
divulgar esta ferramenta de educação. Nas décadas de 60 e 70 foram surgindo canais televisivos educativos (TV Cultura, TV Escola), inicialmente restritos à educação supletiva.
Meados dos anos de 1990 começaram a surgir os programas oficiais de EaD voltados
para a formação continuada de professores da Rede Pública de Ensino (Mugnol, 2009, p.344).
Em dezembro de 1996, a LDB 93.94, estabeleceu no Art. 80 que o poder público incentivará
o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e
modalidades de ensino, e de educação continuada, a fim de universalizar o ensino.
Antes da Pandemia a EaD já estava atendendo muitos alunos da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), Graduação e da Pós-graduação; com frequências menores do que nos cursos
presenciais. O sucesso do Ensino à distância vem do fato de incentivar e respeitar os limites
e tempo do aluno; cria oportunidade para aqueles que não se sentem mais adequados a
frequentarem uma sala de aula convencional; facilita o acesso à regiões, onde se torna difícil
a implantação de escolas presenciais, principalmente para EJA; entre outras vantagens que
este ensino pode oferecer.
Mesmo o ensino à distância ter oferecido tantas vantagens aos estudantes, em tempos
de pandemia provou que ainda há muito o que melhorar; há a necessidade de investimento
em políticas públicas de educação, a fim de que os recursos tecnológicos sejam acessíveis a
todos os alunos. Estatísticas mostram que as escolas particulares estão conseguindo cumprir
a carga horária do seu currículo escolar; já que a grande maioria dos seus alunos têm acesso às plataformas online; mas, infelizmente, a realidade das escolas públicas comprovam a
cada dia que a maioria dos docentes não estão suficientemente capacitados para atenderem
os alunos à distância; e também muitos alunos não têm acesso a uma internet de qualidade
e a bens tecnológicos para acessarem as plataformas digitais.
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A EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNDO
CONTEMPORÂNEO
O ensino da educação básica tradicional apresentou muitas falhas ao preparar o
aluno para a vida contemporânea; se fazendo assim necessário mudar metodologias no
ensino; a partir da preocupação em oferecer
aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e do Ensino Médio uma educação
integral, foi homologado pelo MEC um documento de caráter normativo, a BNCC (Base
Nacional Comum e Curricular), em dezembro
de 2017; que regulamenta quais as habilidades e competências são necessárias para garantir à aprendizagem e o desenvolvimento
pleno de todos os estudantes da Educação
Básica; contribuindo assim para a equidade
no ensino, e para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
O documento exige uma nova escola;
uma escola aprendente, onde professor e
aluno estão aprendendo e ensinando permanentemente; onde a ênfase se dá na aprendizagem e não mais no ensino, como era na
educação tradicional. Como dizia o educador
e filósofo Paulo Freire ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar possibilidades para
a construção do saber; num ambiente motivador, dialógico, que respeite os saberes dos
estudantes, que incentiva à pesquisa; enfim
que contribua para a formação de cidadãos
críticos, autônomos, preparados para o exercício da cidadania e o mundo do trabalho. A
partir das ideias de Paulo Freire, fica nítida a
ligação com a proposta da EaD; os ambientes virtuais oportunizam aos estudantes interagirem com educadores e colegas, de modo
crítico, consciente e autônomo.

Já ficou comprovado que a Educação
Básica vive um novo momento, de práticas
inovadoras e reflexivas; e as tecnologias contribuem para que estas mudanças se tornem
cada vez mais eficazes. A Mestre e Doutora
em Educação ,Vani M. Kenski, enfatizou no
seu livro “Tecnologia e tempo docente”, a necessidade de se ter fluência tecnológica-pedagógica, para se interagir com o novo, assim
viabilizando novas oportunidades educacionais, e que na educação esta capacidade
ainda não foi desenvolvida suficientemente.
Segundo o sociólogo, Philippe Perrenoud, há necessidade do professor dominar
os saberes a serem ensinados, e ressalta a
urgência de novas competências para ensinar, e que as tecnologias mudam o trabalho,
a comunicação, a vida cotidiana e mesmo o
pensamento; e que os educadores são os
mediadores, intérpretes ativos da cultura, dos
valores e do saber em transformação.
O filósofo francês Pierre Lévy, em um
coletiva promovida pelo Laboratório de Inteligência Coletiva da PUC-SP, enfatizou a necessidade de utilizar as ferramentas tecnológicas
no dia a dia das escolas, que é preciso entrar
numa nova cultura de trabalho colaborativo,
de aprendizado colaborativo, entre educadores e alunos; ele afirmou que os professores
não são tão fluentes em novas tecnologias,
quanto seus alunos.
Nunca em outros tempos, como no momento presente, se fez tão necessário seguir
orientações de diversos especialistas em educação; principalmente utilizar as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação), como
ferramentas essenciais para a construção do
conhecimento; e o mais importante sem colocar em risco a saúde de cada estudante em
tempos de pandemia.
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BARREIRAS QUE DIFICULTAM O
ENSINO REMOTO
Estatísticas já comprovaram que utilizar
as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) em tempos de pandemia são essenciais para a construção do conhecimento; e
que principalmente para que a educação não
fique interrompida neste momento tão difícil,
que todos estão vivendo.
Há mais de um ano a maioria dos alunos estão estudando remotamente; mesmo
as Secretarias da Educação do Estado e da
Prefeitura de São Paulo terem determinado
que todos os alunos deveriam voltar às redes
de ensino gradativamente neste início de ano
letivo; infelizmente, o agravamento da pandemia em 2021, fez com que houvesse um retrocesso dos planos dos governantes.
Cada vez mais se torna necessário o
isolamento social, a fim de que os sistemas
de saúde não entrem em colapso; e a educação, mesmo sendo considerada pelos órgãos
governamentais como serviço essencial, teve
que ser interrompida presencialmente; já que
os Serviços de Saúde e os governantes tiveram que adotar medidas urgentes, para que
não houvesse o agravamento da pandemia.
No primeiro momento foi solicitado às famílias
que só enviassem os alunos que não pudessem estudar remotamente; enfatizando assim
mais uma vez a importância da TICs na Educação Básica e também na Educação Superior, a fim de que todos os estudantes continuem aprendendo, mesmo sendo à distância.
De acordo com a Constituição Federal/88, artigo 205, a Educação é direito de
todos e dever do Estado e da Família, mas,
infelizmente, os direitos do povo mais uma vez
estão sendo violados, já que muitos estudantes não têm acesso às tecnologias mínimas
para estudarem remotamente. Com o início
da pandemia, as estatísticas mostraram um
aumento significativo da pobreza no Brasil;

dificultando ainda mais o ensino remoto. Algumas autoridades governamentais estão providenciando chips e notebooks para os alunos
de baixa renda; mas dados comprovam que
a maioria dos alunos não possuem ainda
equipamentos tecnológicos, para acessarem
os recursos didáticos oferecidos no ensino
remoto.
É comum nos lares muitos irmãos compartilharem um mesmo aparelho móvel e uma
internet de péssima qualidade para poderem
estudar; e ainda há muitos que nem possuem,
porque há outras prioridades para as famílias;
como principalmente se alimentarem; violando assim o artigo 25, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que determina que
todo cidadão tem direito a um padrão de vida
que proporcione a ele e seus familiares saúde, bem estar; enfim que todos possam viver
com dignidade.
A falta de recursos tecnológicos pela
maioria da população de baixa renda fez com
os gestores das escolas públicas Estaduais
e Municipais encontrassem outros metodologias educacionais, a fim de que o conhecimento chegasse a todos; principalmente aos
alunos mais vulneráveis; enquanto os chips e
os tablets não se tornam uma realidade para
erradicar a falta de recursos tecnológicos nas
periferias.
De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos todos os cidadãos
são iguais e possuem os mesmos direitos
perante a lei; mas, infelizmente, somente alguns educandos têm acesso às tecnologias
modernas, enquanto outros são orientados a
buscarem atividades (em folhas) para continuarem aprendendo.
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Não somente os alunos enfrentam dificuldades para estudarem remotamente; muitos educadores também estão se deparando
com uma internet de péssima qualidade, além
de muitos possuírem recursos tecnológicos
ultrapassados. O Governo do Estado de São
Paulo ofereceu uma ajuda de custo aos professores, para que todos pudessem adquirir
equipamentos tecnológicos mais avançados
para as aulas remotas; mas, infelizmente, muitos docentes questionam o baixo valor oferecido, já que a inflação vem aumentando assustadoramente desde o início da pandemia.
Com salários defasados e sem previsão
de aumento para os próximos meses, educadores também estão enfrentando as consequências da pandemia, assim como os pais
dos alunos da Educação Básica do ensino
público.

O AUMENTO DA VULNERABILIDADE
SOCIAL NO CONTEXTO ESCOLAR
A pandemia do Coronavírus afetou drasticamente a educação brasileira; consequentemente aumentando a vulnerabilidade social
no contexto escolar. Além da suspensão das
aulas presenciais, a ausência de recursos tecnológicos para acompanhar as aulas remotamente, muitas crianças e adolescentes estão
enfrentando a carência de alimentos, como
também a falta de itens básicos de higiene
(máscara, álcool em gel, sabão, saneamento
básico, água encanada) para combater a Covid-19; contribuindo assim para o alastramento da pandemia no território brasileiro.
Já era muito comum educadores comentarem em reuniões pedagógicas, que
muitas crianças e adolescentes se alimentavam apenas na escola; com a chegada da
pandemia e o afastamento dos alunos das
escolas a desigualdade social se tornou ainda maior. Houve governantes que distribuíram
“cartão alimentação”, um valor, infelizmente,
tão insignificante, que foi incapaz de suprir as
necessidades básicas dos estudantes mais

vulneráveis. Outra alternativa que as autoridades encontraram para sanar parte dos problemas sociais enfrentados pelos menores foi
abrir as escolas, para que eles pudessem se
alimentar; mesmo assim é notório que estas
estratégias são ineficazes para atender às
necessidades básicas de sobrevivência da
maioria dos estudantes carentes do Brasil.
Antes da chegada da Covid-19 as estatísticas já apontavam que os alunos mais
pobres possuíam mais dificuldades na aprendizagem; com a chegada da pandemia estas
dificuldades se agravaram, além de não possuírem uma alimentação rica em nutrientes,
que todo menor necessita para crescer saudavelmente, falta acompanhamento médico
e familiar na vida escolar de cada estudante.
Com a chegada da pandemia, a educação
deixou de ser um item essencial na vida dos
alunos mais vulneráveis; e ter alimentos à
mesa para enfrentar esta crise econômica,
social e sanitária, que se assolou no país, se
tornou essencial para a sobrevivência . Assim a aprendizagem ficou para o segundo
plano das famílias mais pobres do território
brasileiro.
Muitos especialistas já apontam que,
é preciso urgentemente pensar em políticas
públicas pós-pandemia, que atinjam principalmente estas famílias mais carentes da
sociedade; que vai além de se pensar em
estratégias de melhorar o ensino-aprendizagem; é pensar em oferecer oportunidades de
trabalho, melhorar a renda, a alimentação, a
moradia, a saúde destas famílias; entre outros
direitos, que estão determinados na Constituição Federal de 1988/ artigo 6º.
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O INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS, O CAMINHO PARA
MELHORAR A EDUCAÇÃO NO BRASIL
A educação brasileira vem sofrendo várias transformações nos últimos trinta anos.
O índice de analfabetismo diminuiu muito,
mas em nível mundial o Brasil está muito distante para apresentar uma educação ideal.
Atualmente as medidas tomadas pelos governantes em relação a Educação Básica estão
voltadas à políticas públicas de erradicação
do analfabetismo; consequentemente melhorando a qualidade do ensino no país.
Há também diversos programas, que
visam equipar as escolas públicas com as
novas TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação ); todos os programas e investimentos têm como objetivos colocar o Brasil
em condições parecidas com os países que
apresentam melhores índices educacionais.
As políticas educacionais são propostas criadas a partir de leis votadas pelo Poder
Legislativo (deputados federais e estaduais,
senadores e vereadores) em cada uma das
esferas do governo: Federal, Estadual e Municipal. Lembrando que, a população também
pode e deve participar da formação das políticas públicas da educação; levando às autoridades competentes a agirem em prol das
reais necessidades da população.
Atualmente os repasses do Governo Federal representam 10% da contribuição total
dos Estados e Municípios de todo país. O
FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) que teve vigência até 2020 correspondeu aproximadamente
63% dos recursos para o financiamento da
Educação Básica pública no Brasil.

O marco inicial para que os governantes passassem a ter um novo olhar para a
Educação Básica (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio) foi a partir de
1998 com a Constituição Federal , onde foi
determinado no artigo 205, que a Educação
é direito de todos e dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade.
Sendo assim, a Instituição Escolar tem
a função na sociedade de formar cidadãos
éticos preparados para o exercício da cidadania e o mundo do trabalho; e o poder público
(Governo Federal, Estadual e Municipal) de
garantir a estrutura e a qualidade de ensino
nas escolas; por isso as ações das políticas
públicas precisam estar cada vez mais voltadas para garantir de forma permanente os
direitos de cidadania a todos, principalmente
aos que se encontram em situação de vulnerabilidade social; que muitas vezes são esquecidos pelos governantes.
Com a globalização, a partir de 1990,
muitas transformações ocorreram no mundo;
exigindo assim dos países mudanças significativas em vários setores, principalmente na
Educação, a fim de preparar as próximas gerações para viverem nesta nova sociedade.
No Brasil, em 1996, foi aprovada a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei
nº 9.394; que trouxe mudanças significativas
para a Educação brasileira.
Vale ressaltar que, quando a LDB 96/94
foi sancionada ainda não admitia a obrigatoriedade da entrada de crianças com seis anos
no Ensino Fundamental. A lei nº 10.172, de 9
de Janeiro de 2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação (2001-2011), com a sinalização na LDB lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, instituiu entre outras medidas
os objetivos e metas do ensino fundamental,
que é ampliar para nove anos a duração do
ensino fundamental obrigatório , com início
aos seis anos de idade.
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Durante a década de 1990 construíram
a “pedagogia de competências”, ou seja, a
nova escola precisava preparar os alunos
para dominarem conhecimentos e habilidades necessários para o exercício da cidadania e para a preparação para o trabalho, em
uma sociedade industrializada e urbanizada.
Por meio de uma emenda constitucional, em
2009, a matrícula no ensino se tornou obrigatória a partir dos quatro anos de idade. Antes
só era obrigatória a inscrição de crianças de
seis a quatorze anos de idade, depois desta
emenda a matrícula passou a ser obrigatória
a partir dos quatro aos dezessete anos, incluído pré-escola, ensino fundamental e médio.
Com esta nova medida, o Governo Federal,
Estados e Municípios, passaram a ter responsabilidade de garantir vagas e e infraestruturas satisfatórias e adequadas para o desenvolvimento pleno do ensino.
Os principais objetivos passaram a
ser: melhorar as condições e a qualidade da
Educação Básica; estruturar um novo Ensino
Fundamental para que as crianças prossigam
os seus estudos, alcançando assim um nível
maior de escolaridade. Assegurando assim
que, todas as crianças que ingressarem mais
cedo na escola passarão a ter um período
maior para a aprendizagem da alfabetização
e do letramento.
Como o principal objetivo do governo
é erradicar o analfabetismo , a desigualdade
étnica, melhorar a qualidade do ensino, para
que assim o Brasil entre no nível mundial de
Educação, então foram criadas políticas públicas voltadas para a melhoria do ensino,
como:
• Programa Brasil Alfabetizado - É um
programa que existe nos Estados
para alfabetizar jovens, adultos e
idosos.
• Educação para Jovens e Adultos
(EJA) -Programa dedicado à educação de Jovens e Adultos, que não

terminaram os estudos na idade indicada pela lei. A EJA atende desde
o Ensino Fundamental, quanto o Ensino Médio.
• Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) - Programa destinado a aumentar a oferta de cursos de educação
tecnológica e profissionalizante.
• Programa Universidade para Todos
(PROUNI) - Programa para ofertar
bolsas de estudos em instituições
privadas de Ensino Superior a estudantes de baixa renda, que ainda
não possuem ensino superior.
• Programa Escola Acessível - O programa foi criado a fim de aumentar o
acesso a todos os alunos portadores
de necessidades especiais.
• Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas
(PROLIND) - Programa criado para
apoiar financeiramente os cursos de
licenciaturas indígenas ou interculturais, para a formação de professores
das escolas indígenas.
• Programa Caminho da Escola - Programa criado para melhorar a frota
de veículos, que faz o transporte escolar nas escolas Estaduais e Municipais.
• Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) - Programa de investimento
financeiro do Governo Federal, para
projetos de Educação nos Estados.
• Educação em prisões - Programa educativo destinado a
apoiar financeiramente o ensino de jovens e adultos que cumprem pena no sistema prisional.
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• Programa Brasil profissionalizado Programa de Educação Profissionalizante a todos os jovens matriculados
no Ensino Médio da rede pública de
ensino.
Foi criado também o Programa Mais
Educação do MEC, com o objetivo de aumentar a permanência dos estudantes na escola, ampliando assim o Currículo Escolar, na
perspectiva da Educação Integral (educação
que promova aos estudantes uma formação
em todos os aspectos sociais, psicológicos,
pedagógicos e afetivos).
Muitas escolas públicas das redes Municipais, Estaduais e do Distrito Federal aderiram ao Programa com atividades pedagógicas de educação ambiental, direitos humanos
em educação, esporte e lazer, cultura e artes;
cultura digital; promoção à saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo
das ciências da natureza e educação econômica.

NA PANDEMIA O MEC REGISTROU
O MENOR GASTO PARA EDUCAÇÃO
BÁSICA
Além de todos os problemas sanitários,
econômicos e sociais que os brasileiros vêm
sofrendo desde o início da pandemia, os cidadãos, principalmente os de baixa renda,
também têm que se preocupar com os problemas enfrentados com a formação educacional de seus filhos.
Há anos o Brasil vem criando políticas
públicas para melhorar a educação; mesmo
todos sabendo que a educação ideal, se comparada aos países de primeiro mundo, está
longe de alcançar, mas estava gradativamente
melhorando com os programas educacionais
já desenvolvidos. Com a chegada da pandemia, muitos estão vendo o Brasil retroceder
anos na história; já que o Ministério da Educação repassou R $48,2 bilhões no ano passado, o menor investimento desde 2010. O ano

de 2020 se encerrou com o menor gasto do
Ministério da Educação (MEC) em Educação
Básica na década.
O valor é 10,2% menor do que em 2019 e
o menor desde 2010. A atual gestão do Governo Federal, nos anos de 2019 e 2020 investiu
R$6,3 bilhões a menos que nas últimas gestões
da década. O Governo Federal, assim como
Governadores e Prefeitos do Brasil cortaram
gastos de vários setores, inclusive da educação,
a fim de atender outras necessidades básicas
dos brasileiros em tempos de pandemia.
Todo cenário de diminuição de gastos
públicos na educação é muito preocupante,
já que os mais afetados, com certeza, serão
os mais vulneráveis. Um momento tão crítico,
que muitos alunos estão estudando de maneira híbrida, precisando de ajuda financeira
para adquirirem equipamentos tecnológicos
e mesmo para terem acesso à internet para
acessarem as plataformas digitais, o MEC
simplesmente reduziu gastos e deixou de oferecer o apoio técnico e financeiro necessários
que as redes de ensino necessitam neste momento de pandemia.
A única ação federal efetiva relacionada
à pandemia voltada às escolas de Educação
Básica foi a transferência de R$ 672 milhões
para um programa que atende às unidades
educacionais, o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola); não chegando a 15% do recurso que a educação básica perdeu no ano
passado, se comparado com o ano anterior.
Lembrando que, Estados, Municípios
compartilham com o Governo Federal os investimentos e gastos com a Educação Básica,
sendo que, a União tem a obrigação de dar
suporte técnico e financeiro aos Estados, já
que a arrecadação é muito maior. Pesquisas
mostraram que em 2020, o governo retirou R
$1,4 bilhão do MEC para financiar obras federais gerenciadas por outras pastas. O impacto
maior da medida foi na educação básica e
ensino profissional.
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O AUMENTO DOS TRANSTORNOS
MENTAIS DURANTE A PANDEMIA
Os especialistas em saúde mental comprovaram que os transtornos mentais aumentaram consideravelmente nesta pandemia;
afetando muitos brasileiros, principalmente
muitas crianças e jovens da Educação Básica. Menos contato social, mais tempo em
frente à televisão, à internet, menos exercício
físico, menos horas de sono, menos alimentação saudável; consequentemente mais ansiedade, mais depressão e outros transtornos
mentais, que estão atingindo não somente os
estudantes, como também muitos educadores no Brasil.
Uma professora ,da Zona Sul do Estado
de São Paulo, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), depois de se deparar com as
dificuldades enfrentadas com o ensino remoto; para ela seria impossível lecionar usando
as plataformas digitais, já que é educadora há
quase trinta anos da Rede Pública de Ensino,
e nunca tinha utilizado em suas aulas avançados recursos tecnológicos.
Estatísticas mostram que em todo Brasil
houve relato de diversos alunos e educadores, que apresentaram transtornos psicológicos com a chegada da pandemia. O medo
de um vírus avassalador, a tristeza de perder
amigos, entes queridos, a angústia de não poder encontrar os amigos, de ir a escola, está
fazendo com que principalmente os menores
adquiram transtornos psicológicos, que, infelizmente, demorarão anos para desaparecerem da vida de muitos brasileiros.

Diante desta triste realidade os governantes do Estado de São Paulo já estão colocando na pauta das políticas públicas a contratação de psicólogos, para atenderem estes
jovens; além de já fazer parte do Currículo
Escolar a educação socioemocional; que é
um processo através do qual os educandos
aprendem atitudes e habilidades para lidarem
melhor com as emoções e estarem principalmente preparados para o mundo do trabalho.
Trabalhar as competências socioemocionais
são tão importantes quanto trabalhar os conteúdos no ambiente escolar; competências
tão defendidas pela BNCC (Base Nacional
Comum Curricular); que devem ser contempladas nos componentes curriculares de toda
a Educação Básica; principalmente neste momento tão difícil que todos estão vivendo devido a chegada da pandemia.
Para o enfrentamento desta crise emocional que o Brasil, enfim, o mundo está vivendo, a Escola se tornou essencial para orientar
os alunos e familiares a lidarem melhor com
as emoções. A família deve também se sentir
acolhida pela Instituição Escolar, e também
ser aconselhada como melhor ajudar os filhos a superarem os conflitos surgidos com a
chegada da pandemia. Somente assim, com
parcerias entre a Escola e a Família, todos os
menores poderão se tornar mais fortalecidos
para superarem os problemas psicológicos e
estarem preparados para viverem melhor na
sociedade.
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
Pesquisas sempre apontaram que quanto maior for o vínculo da família com a formação educacional dos filhos, maiores sempre
serão as chances destes menores apresentarem uma melhoria significativa na aprendizagem. Desde o século passado sempre houve
uma enorme preocupação de haver parcerias
entre a escola e a família; mas a cada ano
fica mais distante o tão almejado sonho de
uni-los em prol de uma educação realmente
favorecedora de mudanças no ser humano, e
consequentemente na sociedade.
Muitas famílias transferiram para a Escola a função primordial, que é educar o filho
para a vida; e a escola que deveria só mediar
o conhecimento hoje executa os dois papéis,
que é formar cidadãos críticos e éticos , enfim
que aprendam a conviver com as diversidades, para exercerem plenamente a sua cidadania. Muitas transformações vêm sofrendo
a sociedade no século XXI, o envolvimento e
a participação da família na vida escolar do
filho continua sendo primordial na formação
do menor.
Como determinam a LDB (93.94/1996),
e a Constituição Federal/1988, a família e a
escola têm responsabilidades compartilhadas
na garantia de uma educação de qualidade, e
para preparar o filho para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Apesar do
que determinam as leis muitas ainda são as
queixas dos educadores em relação a participação da comunidade na escola; há pais que
costumam saber do rendimento escolar do
filho somente no final do ano letivo; cabendo,
portanto, ao professor a função de mediar o
conhecimento, além de ensinar noções básicas de comportamento, que o menor deveria
ter aprendido no ambiente familiar.

Com a pandemia, os membros familiares tiveram que assumir o seu verdadeiro
papel, que é participar ativamente na vida escolar dos estudantes; atualmente muitos pais
se veem obrigados a orientarem os filhos a
realizarem as lições propostas pela escola,
e também a exercer o papel do professor na
solução de dúvidas; tudo por conta do isolamento social.
Infelizmente, estatísticas mostram que
os pais dos alunos mais vulneráveis ainda
continuam ausentes na vida escolar dos filhos; alguns argumentam que não possuem
recursos tecnológicos suficientes para todos
os membros da casa; já que muitas vezes há
apenas um aparelho celular, que só pode ser
utilizado quando o responsável pelo família
chega do trabalho; outros argumentam que
não possuem conhecimentos suficientes para
orientarem os filhos a acessarem as plataformas digitais; ainda entram para as estatísticas aqueles familiares que não se interessam
mesmo pela formação do menor; dificultando
cada vez mais a aprendizagem dos discentes,
que se veem sem apoio nenhum, já que estão
fora do ambiente escolar e também sem o
apoio e orientação familiar.
Analisando os problemas sociais que
muitos menores estão enfrentando durante a
pandemia, os Secretários, tanto do Estado e
da Prefeitura, decidiram que as escolas públicas deverão estar abertas para atender os
alunos mais vulneráveis; seja para ensiná-los
a manusear a plataformas digitais, quanto
para sanar dúvidas nas disciplinas, além de
poderem frequentar a escola para se alimentarem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de todas as mudanças que a Educação brasileira vem sofrendo nos últimos
trintas anos, ainda está longe do Brasil possuir um ensino ideal, se comparado aos países
que apresentam uma educação de excelência; e a pandemia chegou para alertar as autoridades governamentais que cada vez mais as políticas públicas precisam estar voltadas para
levar recursos financeiros suficientes para atender as reais necessidades das escolas; e não
é reduzindo gastos, como o MEC vem realizando, que o Brasil sairá dos rankings do analfabetismo e dos países que menos utilizam a TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação)
no ambiente escolar.
Com a chegada da pandemia comprovou-se o que muitos especialistas em educação
já falavam, que é preciso modificar as formas de ensinar; que o mediador do conhecimento
precisa ter fluência tecnológica-pedagógica para oportunizar aos seus alunos uma educação
nova, voltada para formar cidadãos autônomos, criativos, conhecedores das novas tecnologias. A instauração desta nova Escola na sociedade exige cada vez mais que todos os educadores, alunos, pais, comunidade se informatizem, para que juntos possam contribuir para
a formação de uma nova sociedade.
Pesquisas mostraram que não somente pais, alunos, mas também muitos educadores
não estavam preparados para manusear as novas tecnologias; além da falta de conhecimento
muitos precisam conviver diariamente com a falta de acesso a estes recursos tecnológicos.
O ano de 2020 foi, sem nenhuma dúvida, o marco essencial para a implantação definitiva da
era digital na educação moderna; além de ter contribuído para que alunos do mundo todo
tivessem acesso à educação, mesmo longe das salas de aula.
Atualmente o Ensino Híbrido (metodologia que combina a aprendizagem presencial
e remota) se tornou uma ferramenta essencial para os novos tempos; já que as estatísticas
comprovam nesta pandemia que estudar através do Ensino EaD (Ensino à Distância) respeita
o limite e o tempo do estudante, incentiva o aluno a ser um pesquisador, criativo, a trabalhar
em equipe; enfim incentiva ao protagonismo juvenil; além de incentivar a família a participar
cada vez mais deste novo processo educativo.
Neste momento tão difícil que as famílias estão vivendo é preciso que as autoridades
governamentais respeitem os programas já criados pelas política públicas para a melhoria
da Educação Básica no Brasil, que não reduzam as verbas públicas; além de criarem outros
programas educacionais, que favoreçam (principalmente os alunos mais vulneráveis) uma
educação de qualidade voltada para as reais necessidades da população brasileira. E que
façam valer os direitos sociais mínimos para sobrevivência da população; como ter saúde,
alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança; e outros direitos que estão amparados na Constituição Federal de 1988.
Lembrando que, esta Nova Escola necessita cada vez mais que se trabalhe no ambiente
escolar as competências socioemocionais, como determina a BNCC (Base Nacional Comum
Curricular); que auxiliarão os estudantes a lidarem melhor com as emoções, aprendendo a
enfrentar os desafios da vida cotidiana.
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Vale ressaltar que, para que todo processo educativo alcance o sucesso almejado será
necessário que haja cada vez mais parcerias com o Governo Federal, Estados, Municípios e
toda comunidade escolar, em prol de um ensino de qualidade e melhores condições sociais
para todos.
Que também as políticas públicas invistam na capacitação dos profissionais da educação, e que ofereçam a todos os alunos, principalmente os de baixa renda, acesso às tecnologias necessárias, a fim de que a aprendizagem se torne cada vez mais significativa para o
educando; preparando-o assim para o mundo do trabalho e o exercício pleno da cidadania.
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O BRINCAR NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
RESUMO: O objetivo deste artigo é mostrar a contribuição do brincar à formação escolar da criança,
fazendo com que ela desperte em seu cotidiano na escola e consiga que suas capacidades
apareçam de modo natural e definitivo, sendo uma companhia para toda a sua vida. Também
pretende indicar como o movimento e a motricidade são essenciais para incentivar a criança a
adotar a atividade física como um hábito. Autores como Hanauer (2009), Merleau-Ponty (2006)
e Tanaka, Coffani e Gomes (2018), tratam, em suas obras, de questões sobre o tema, como a
motivação dos alunos para participar das aulas de educação física, a psicologia e a pedagogia
da criança e sobre o tempo/espaço de brincar, respectivamente. Foi adotada uma metodologia
científica de base bibliográfica, qualitativa, com a utilização de fontes de pesquisa em livros,
artigos, teses e revistas digitais, na busca de informações que permitissem o desenvolvimento
para a resposta ao problema: os efeitos do brincar nas aulas de educação física são benéficos
para a criança? A resposta é: são extremamente benéficos, tanto do ponto de vista pedagógico
quanto do ponto de vista social.

Palavras-chave: Brincar; Lúdico; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

m décadas passadas, a prática de atividades físicas e esportivas ocorria de forma
espontânea no lazer e as crianças podiam brincar em diferentes espaços, acontecendo uma aprendizagem incidental das regras táticas dos jogos. Com o passar
dos anos, essas experiências foram reduzidas em virtude da diminuição desses lugares como
espaços de lazer, como a rua, por exemplo (GRECO, 2012).
A fase inicial da vida escolar da criança é extremamente importante para seu desenvolvimento, razão pela qual os professores devem fazer um movimento exploratório eficiente que
aflore as capacidades e as atividades que são realizadas com mais satisfação.
A Educação Física faz parte da educação infantil e é uma ferramenta essencial para a
adaptação da criança na vida escolar. A adoção de brincadeiras e atividades lúdicas pode
favorecer o bom entrosamento da criança com a vida escolar, fazendo com que ela adote
as atividades como parte de seu cotidiano, gradativamente, favorecendo o seu interesse em
continuar participando de uma nova fase de sua vida.
Este artigo apresenta informações a respeito do que representa o brincar nas aulas
de educação física, com o objetivo geral de mostrar sua contribuição à formação escolar da
criança, o que pode fazer com que ela desperte em sua vida diária escolar e como vai conseguir que suas aptidões afloram de maneira natural e definitiva, acompanhando-a durante
toda a sua vida.
O objetivo específico é indicar como o movimento e a motricidade são inerentes para
incentivar a adoção, pela criança, da prática de atividades físicas como um hábito. O tema tem
como justificativa o fortalecimento da prática do brincar e, por consequência, do movimento,
nas aulas de educação física como um fator de convencimento e recepção da criança na faixa
que une sua vida em casa e sua entrada na vida escolar.
O problema a ser resolvido e demonstrado no desenvolvimento deste trabalho é responder a pergunta: os efeitos do brincar nas aulas de educação física são benéficos para a
criança?
Em uma realidade atual onde é comum que as crianças fiquem sentadas em frente a
um aparelho de TV, assistindo programas de indicação duvidosa ou jogando videogame, seu
tempo de movimentação tem ficado cada vez menor. Por isso, as aulas de educação física
passam a ter uma importância cada vez maior, não apenas para combater o sedentarismo
como também para evitar o aparecimento de doenças crônicas no futuro (UNISPORT BRASIL,
2019).
As aulas de educação física proporcionam o gosto pela prática esportiva, o que acaba
tendo um reflexo positivo quando começa a vida adulta, pois as crianças ativas possuem
ótima chance de acabarem se tornando adultos também ativos e, por consequência, mais
saudáveis. Para fundamentar estes conceitos, este artigo aborda os conceitos de brincadeiras
nas aulas de educação física e exemplifica algumas delas, mostrando possibilidades a serem
exploradas.
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AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: BRINCADEIRA E MOVIMENTO
Libâneo (2001) ressaltou que no ato pedagógico, muitas vezes, “os objetivos se confundem
com a ação exercida sobre crianças e adolescentes, para torná-las aptas a viver numa determinada
sociedade”. Neste sentido, a ação pedagógica tornou-se um importante traço de união entre o indivíduo e o social. Desta forma, pelo fato de a realidade social ser histórica e superável é relevante
aos questionamentos de como formar o homem para a sociedade.
Assim, o cotidiano é fundamental para que seja possível entender a criança, bem como a forma
como os adultos são capazes de exercer a observação, a descrição, a compreensão e a interpretação
das relações da criança com ela mesma, com o outro e com o mundo (MERLEAU-PONTY, 2006).
Este olhar que observa, é capaz de pensar, sentir e refletir como são as crianças no momento
presente, avaliando como elas vivem, o que dizem, quando dizem, por que fazem silêncio, por que
brincam e por que não brincam. Percorrer o interior do mundo escolar de uma criança é extremamente importante para poder desenvolver um trabalho capaz de integrá-las à aula de educação física de
forma espontânea, o que pode ser obtido mais facilmente através de brincadeiras (MACHADO, 2010).
Atividades com desenvolvimento voltado para crianças geralmente têm como base a psicomotricidade, o foco no aprendizado de coreografia da dança e outras brincadeiras de maior liberdade,
permitindo a manifestação da criatividade e a alegria, ajudando decisivamente para a aceitação da
criança ao “evento” educação física (CATUNDA, 2005).
Dentro deste contexto, é importante considerar que:
As atividades psicomotoras contemplam os exercícios de rolinhos, saltos, equilíbrio, lateralidade
e outros, baseados nos padrões fundamentais de movimento; o professor organiza filas, para que
cada aluno execute o movimento da forma exigida. Esses movimentos privilegiam a exterioridade,
ou seja, valorizam o resultado do ato realizado e permitem que o ser humano adquira uma coordenação corporal automatizada para se chegar a um fim previamente determinado. Dessa forma, o
ser que se movimenta está sendo pouco privilegiado na ação. As exigências externas para realizar
tais movimentos ficam em evidência, cabendo ao ser que se movimenta apenas reproduzir uma
ordem externa (SURDI, MELO, KUNZ, 2016, p.459).

Voser e Giusti (2002) ressaltam também que antes dos 12 anos não são aconselháveis às
competições que ultrapassem o espaço geográfico da comunidade à qual as crianças pertencem e que contém a presença de espectadores, principalmente dos pais que punem o fracasso
ou exaltam exageradamente a vitória, produzindo crianças mais ansiosas na presença de público.
Quanto menos experiência a criança tiver e maior for o grau de dificuldade de habilidade
a ser demonstrada, maior será a sua agitação. A supervalorização ou a sensação de fracasso
são perigosas para crianças que ainda não possuem maturidade psíquica. Assim, é muito importante que as crianças sejam incentivadas a viver o presente, para que o processo educativo
e não o da formação esportiva, faça parte do seu cotidiano:
Neste sentido, as preocupações de ordem exclusivamente cognitivista, as atividades com forte
orientação no desempenho de habilidades, os exercícios físicos sistematizados, as atitudes que
negam vivências baseadas em estereótipos de todas as formas, como tentar prever que este aluno
não será um atleta vencedor ou aquela criança, não tem genética para tal esporte, ou mesmo tentar “garimpar” talentos, não devem ser eixos que orientem os professores no ensino de crianças.
Isto só poderá ocorrer se os professores aprenderem a viver o tempo presente de suas vidas,
semelhante com o que acontece no brincar, no qual a atenção dos envolvidos não se encontra
em outro lugar que não no que fazem (STAVISKI, SURDI, KUNZ, 2013, p. 125).
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Privilegiar o brincar fica cada vez mais necessário pela constatação de que, no caso
de zonas urbanas de maior densidade populacional, há grande limitação da relação tempo
e espaço, decorrente de como a vida diária se transforma, da onda crescente de violência
restringem (ou proíbem) as brincadeiras de rua, das longas horas que os pais passam longe
do lar e do isolamento causado pelo excesso de jogos e brinquedos eletrônicos e digitais.
Os jogos virtuais criam uma segurança aparente, mas podem fomentar o aparecimento
de fobias ou retrações ao convívio social. Deste modo, a escola é a possibilidade maior da
manifestação do brincar das crianças, aliando boa dose de segurança e espaço para diversão. A aula de educação física encaixa-se perfeitamente neste cenário (TANAKA, COFFANI,
GOMES, 2018).
As aulas de Educação Física na fase de educação infantil têm um alto grau de importância,
possibilitando que as crianças se desenvolvam por meio das atividades de jogos e brincadeiras, estimulando a sua capacidade cognitiva e a parte motora concomitantemente, cabendo ao
professor estimulá-las utilizando-se de movimento (ROMANO, ALENCAR, 2018).
Segundo Hanauer (2009), nas aulas de Educação Física o objetivo é ensinar o aluno
com dinamismo e alegria, fazendo com que todos consigam a integração do melhor modo
possível, sempre com o respeito ao espaço e aos seus limites. Considerando que, para eles,
a Educação Física é uma das atividades de maior interesse, o autor também comenta que:
[...] é nas aulas de Educação Física que os alunos convivem frente a frente com a realidade social,
pois é nessa aula que os mesmos têm de aprender a respeitar as regras, saber vencer, saber
perder, cumprir horários, respeitar companheiros e adversários, vencer seus próprios limites como
o medo, vergonha, timidez (HANAUER, 2009, p.02).

Por meio do movimento, encontra-se sentido no mundo, conforme mencionado a seguir:
[...] uma educação que desconsidera as percepções espaço-temporal, circunstancial dos seus
educandos não está estimulando-os para a criação de cultura. Cultura é a impressão de sentido
dado nas coisas mundanas. Mas também uma educação que pare na ampliação das percepções
e sensações, só percorreu metade do caminho formativo. A finalização do processo de ensino é
a estimulação, provocação ao abrir-se ao mundo, para alcançar a produção de sentido, o ter sensibilidade para: letras, artes, esportes, cálculos, relações. A Educação Física, em especial, tem o
dever de dirigir seu processo formativo para a abertura dos educandos ao mundo de movimento,
não movimento apenas como habilidade perceptivo-motora, mas como significado ao mundo,
que proporciona sua abertura de comunicação com o mundo, consigo mesmo e com os outros.
Desenvolver um ser corporalmente atento ao seu entorno e que consiga mover-se no mundo, na
direção de poder ser mais próprio (SILVA, 2012, p.166-167).

O brincar tem valor próprio, envolto em sua própria realidade. Quando o brincar faz parte
das atividades da Educação Física as crianças satisfazem-se por completo, pois a doação
ao que estão gostando de fazer é por inteiro. Neste instante percebem o que realmente são
e a do que são capazes.
O “eu” aflora e se revela na criança, quando ela realiza atividades que criam a oportunidade para que ela conheça mais de si mesma e da forma como se relaciona com os colegas. Sendo um local de posição privilegiada do ponto de vista educacional, a escola precisa
valorizar as diversas maneiras com que os alunos se manifestam, pois estas trazem riqueza
a todo o procedimento que envolve o circuito de ensino e aprendizado. Ao criar condições
para uma participação mais ativa das crianças, a orientação a ser dada pelo professor pode
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ser caracterizada com mais equilíbrio e justiça durante as atividades, notadamente as lúdicas
(SURDI, MELO, KUNZ, 2016).
Lançar mão do lúdico é essencial para que o professor de Educação Física se transforme em um mediador das atividades realizadas em suas aulas, proporcionando o incentivo à
vida saudável, praticando exercícios e usando esta prática como um estímulo para a atividade
física desde os primeiros tempos da idade escolar (MARIN, SILVA, 2017),
A educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação inerente na criança, nos adolescente, no jovem e no adulto e
aparece sempre como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine
na elaboração constante do pensamento individual em permutações com o pensamento coletivo
(ALMEIDA, 2003, p. 13).

ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA
O Quadro 1 apresenta atividades lúdicas que podem ser realizadas nas aulas de Educação Física, complementando e aprimorando o que pode ser desenvolvido pelo professor
responsável:
Quadro 1 - Atividades lúdicas para aulas de Educação Física.

Fonte: Quintino, Marini e Metzner (2018).
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As atividades lúdicas proporcionam brincadeiras e fantasias, criando espaços, trazendo
para perto da criança um mundo presente nos livros infantis (o mundo do “faz-de-conta”),
abrindo diversas possibilidades para personagens e suas falas sem os obstáculos da vida real.
Assim, a criança pode criar o seu mundo, seu espaço desejado, que tanto pode ser
retrato de sua realidade como uma fuga daquilo que vive, mas sempre se identificam no que
criam, seja para o presente, seja como uma projeção para o que esperam do futuro, mas com
sua visão de agora (CAVASAN, PORTELA, 2013),
Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia.
O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e, mais
tarde, representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação.
Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como
a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de
socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais
(LOPES, 2006, p. 110).

De acordo com Referencial Nacional para a Educação Infantil (1998):
A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas de forma que possa
compreender e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações sociais, interações e formas de
comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras para se expressar, podendo aprender
nas trocas sociais, com diferentes crianças e adultos cujas percepções e compreensões da realidade também são diversas. Para se desenvolver, portanto, as crianças precisam aprender com
os outros, por meio dos vínculos que estabelecem. Se as aprendizagens acontecem na interação
com as outras pessoas, sejam elas adultos ou crianças, elas também dependem dos recursos de
cada criança. Dentre os recursos que as crianças utilizam, destacam-se a imitação, o faz-de-conta,
a oposição, a linguagem e a apropriação da imagem corporal (BRASIL, 1988, p. 21).

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: MUITO ALÉM DO CORPO
Quando o professor de Educação Física tem conhecimento de seus alunos, as atividades
que ele pode elaborar podem complementar o perfil de cada componente de sua classe, pois:
A Educação Física na Educação Infantil pode se configurar como um espaço em que a criança
brinque com a linguagem corporal, com o corpo, com o movimento, alfabetizando-se nessa linguagem. As atividades aplicadas para a educação básica devem ter em vista a dimensão lúdica
como elemento essencial para a ação educativa na infância (AYOUB, 2001, p.57).

Normalmente, na primeira etapa do ensino fundamental, a Educação Física pode ser
encarada como um modo de alfabetizar o corpo, por meio de atividades simples e com foco
no desenvolvimento de cada aluno. Por exemplo: como jogar uma bola, praticar uma ação
de olhos fechados, depois de receber uma ordem.
Com isso, a criança começa a ter noção de suas capacidades e de seus limites, delineando e expandindo a linguagem corporal, que é de extremo valor nos primeiros anos da
vida escolar (KISHIMOTO, 2010).
Depois de dominar as capacidades básicas os alunos passam para a usufruí-las nas
atividades coletivas. A partir deste momento acabam descobrindo novos valores, como a
cooperação, aprendendo a conviver com situações de conflito (SANTOS, 2011).
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O Quadro 2 mostra as habilidades que as crianças podem aprender com a Educação
Física.
Quadro 2 – Atividades na Educação Física que geram aprendizado.

Fonte: Adaptado de Educar Transforma (2015).
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O Quadro 3 mostra as competências específicas de educação física para o ensino fundamental – BNCC.
Quadro 3 – Competências da Educação Física: Ensino Fundamental.

Fonte: Adaptado de BNCC (1998).
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O Quadro 4 apresenta um plano de aula para Educação Física com brincadeiras e jogos:
Quadro 4 – Plano de Aula: Brincadeiras e Jogos.

Fonte: Adaptado de BNCC (1998).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a elaboração deste artigo foi adotada uma metodologia científica de base bibliográfica, qualitativa, onde foram utilizadas fontes de livros, artigos, teses e revistas digitais, na
busca de informações que permitissem o desenvolvimento para a resposta da problematização. Conforme esclarece Boccato (2006):
A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema por meio de referenciais teóricos
publicados, analisando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa
trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e /
ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para tanto, é de suma
importância que o pesquisador realize um planejamento sistemático do processo de pesquisa,
compreendendo desde a definição temática, passando pela construção lógica do trabalho até a
decisão de sua forma de comunicação e divulgação (BOCCATO, 2006, p. 266).

Este artigo traz a contribuição dos trabalhos de Hanauer (2009), Merleau-Ponty (2006)
e Tanaka, Coffani e Gomes (2018), que tratam de questões sobre o tema, como a motivação
dos alunos para participar das aulas de educação física, a psicologia e a pedagogia da criança
e sobre o tempo/espaço de brincar, respectivamente.
A análise dos resultados da pesquisa na base bibliográfica trouxeram contribuições importantes para o atendimento dos objetivos geral e específico determinados para este artigo,
além de possibilitarem matéria-prima para as considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mais do que aperfeiçoar as atividades motoras, as aulas de Educação Física são essenciais para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças.
Para as crianças essas aulas são muito parecidas com as brincadeiras da hora do recreio, pois é o momento que podem sair de suas cadeiras e se dedicarem para atividades
mais lúdicas, que trazem movimento ao corpo.
O desenvolvimento do artigo atendeu ao objetivo de mostrar a importância do brincar
nas aulas de Educação Física na construção da carreira escolar da criança, possibilitando que
ela descubra suas competências e habilidades, bem como tenha consciência dos seus limites.
Em complemento, a demonstração de que o movimento é fundamental para despertar
não apenas as atividades psicomotoras como também possibilitar à criança o descobrir de
sua interação social e de sua capacidade cognitiva.
Como fator de inserção da criança na vida escolar as atividades da disciplina de Educação Física pavimentam o caminho do entendimento da importância de valorizar as regras
para uma boa convivência, estimulando-as a conseguir estabelecer normas e procedimentos
que garantam uma boa harmonia e sejam um caminho coerente para eventuais impasses no
cotidiano com as outras crianças.
A escola é o principal espaço de incentivo à integração social, o lugar onde as crianças
começam a trilhar seu próprio caminho. O passaporte para este espaço é a forma como ela
consegue estabelecer contato com os colegas e identificar pontos comuns e dissonantes.
Como está nos seus primeiros anos de vida, o brincar é o melhor instrumento que a
criança pode ter para se sentir segura e mostrar, às vezes para ela própria, do que é capaz e
até onde pode ir. Neste ponto o professor de Educação Física tem papel relevante, pois recebe a espontaneidade de seus alunos de forma direta, chance que nem sempre seus colegas
professores de outras disciplinas conseguem ter naturalmente.
Pensar, criar e experimentar. Uma boa fórmula que pode ser usada pelos docentes de
Educação Física para mostrar que, assim como o livro é um ótimo apoio para quem quer conhecer melhor a linguagem, a atividade física, iniciada com base em brincadeiras e atividades
lúdicas, é um instrumento poderoso para o conhecimento, exploração e delineamento de um
corpo saudável e disposto.
A importância do brincar nas aulas de Educação Física é a atividade humana de muito
simbolismo e muito característica da fase da primeira infância, se apresentando sempre como
ingrediente de ações e atividades pedagógicas da disciplina de Educação Física.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A finalidade deste artigo é a reflexão sobre a importância da música e do educador
musical na educação infantil. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, buscando analisar como a
educação musical está sendo introduzida na educação infantil, porque sabemos que a música
é muito importante para o desenvolvimento das crianças nessa faixa etária. As crianças têm
muita facilidade na memorização e a melodia auxilia nesse momento. O educador musical tem
a responsabilidade de incutir a vontade de aprender por meio da música na criança, tornando
a aprendizagem mais prazerosa. Há muitos desafios que precisam ser enfrentados por esses
educadores, e a necessidade de se atualizarem frente à sociedade contemporânea é fundamental.
Esse trabalho foi pautado nas pesquisas de autores como: VYGOTSKY (1994); SACKS (2007)
e PENNA (2014), entre outros. Ao estudar as práticas apresentadas por esses autores, podese perceber que a linguagem musical é um elemento cultural que contribui muito para o
desenvolvimento da memória, da percepção e do pensamento infantil. As escolas particulares já
contam com profissionais da educação musical, mas a escola pública ainda é carente nesse
sentido, havendo poucos profissionais dessa área, e que, realmente gostam de trabalhar com
música. O ensino de música pode se tornar efetivo se as práticas musicais forem significativas
para as crianças e priorizarem o seu desenvolvimento.

Palavras-chave: Alfabetização; Música; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo está voltado para a forma como os educadores devem se preocupar
com a introdução da música na Educação Infantil, visto que nessa fase a criança
consegue aprender tudo que lhe for ensinado, principalmente porque a música
faz parte do seu dia a dia.
A educação por meio do teatro, da dança, da música, etc., é um desafio que deve ser
dividido com os profissionais dessas áreas, para se trabalhar a interdisciplinaridade e não
deixar apenas para o professor de Artes o trabalho desses elementos.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9394/96, que normatiza
o sistema brasileiro educacional, aponta para uma nova forma de enxergarmos o ensino de
artes, enfatizando o seu valor pedagógico.
Nos documentos orientadores pós LDBEN (BRASIL, 1996), como o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) e os Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1999), mostrou-se outro enfoque da educação musical. Esses documentos apresentam informações e orientações relevantes que enfatizam a necessidade de cada escola
elaborar seu plano de ação para atuar no cotidiano.
A música deve ser vista como uma representação das visões de mundo, da interpretação
da realidade por meio de sons. Vygotsky fala que a educação musical está diretamente ligada às condições histórico-culturais nas quais o sujeito está inserido e essa reflexão permitirá
estabelecer relações entre o processo de aprendizagem e a linguagem musical, fazendo-a
contribuir para o desenvolvimento das crianças da Educação Infantil.
Percebe-se que a dificuldade para se efetivar o ensino da música nas escolas de educação infantil é muito grande, devido a ausência de docentes capacitados para atuar na área.
Para Jourdain:
Ninguém jamais verá um peixinho dourado retorcendo-se ao compasso de uma valsa, porque não
são as notas de uma valsa, mas as relações entre essas notas, que fazem o corpo querer dançar.
Essas relações – imponderáveis e resistentes à observação, difíceis de descrever e classificar – é
que são música, não as vibrações atmosféricas que os instrumentos musicais provocam. As moléculas vibrantes que transmitem a música de uma orquestra para nossos ouvidos não “contêm”
sensação, apenas padrões (JOURDAIN, 1997, p.23).

A musicalização auxilia na oralidade, porque a música é o tempo todo oralidade. Pode-se perceber nas crianças como elas acompanham a música, o ritmo e por fim as palavras.
Elas conseguem memorizar e cantam as músicas inteiras, aumentando pouco a pouco seu
repertório de palavras, inclusive gesticulando ao som das canções.
A palavra começa a ser vista dando forma a atividade mental, aperfeiçoando o reflexo
da realidade, criando novas formas de memória, de pensamento, de imaginação e também
de ação, porque os sons que estão ao nosso redor expressam vida, energia, remetendo a
criança a distinguir o som dos animais, fazendo-a sentir a presença do outro.
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Quando a criança chega à escola aprende músicas para lavar as mãos, lanchar, escovar os dentes, para datas comemorativas, entre outras. Percebe-se então que os professores
fazem uso da música em suas práticas pedagógicas do dia a dia, incentivando a criança a
desenvolver o seu raciocínio. Para Godoy:
O ambiente sonoro, assim como presença da música em diferentes e variadas situações do
cotidiano fazem com que os bebês, e crianças iniciem seu processo de musicalização de forma
intuitiva. Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas, com
rimas parlendas, reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem (GODOY, 2011, p.18).

Assim, o educador precisa estar atento às diferenças culturais e às dificuldades de cada
criança em relação às atividades apresentadas, trabalhando com experiências diversas para
conseguir chegar a um trabalho ideal em sala de aula, que contemple todas as crianças,
porque o aprendizado se dá a partir da relação do sujeito com seu mediador.
Com isso passa-se a explorar o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela precisa
de ajuda para realizar. Vygotsky considera a aprendizagem como desenvolvimento, dizendo
que professor e aluno estão interligados para que a evolução aconteça. Oliveira salienta que:
Nesse sentido é importante ressaltar que é de responsabilidade do educador, enquanto um dos
maiores modelos de imitação da criança, ser crítico e criativo na escolha do que apresentar a
mesma, garantindo, com isso, que o trabalho seja interessante para ambos (OLIVEIRA, 2009, p. 5).
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O DESENVOLVIMENTO DA
APRENDIZAGEM
A teoria de Vygotsky se configura sócio-construtivista, porque para ele o indivíduo
se desenvolve a partir do meio social em que
vive. Dessa forma, o homem visto como ser
social não pode viver isolado, porque precisa do outro para aprender, crescer e evoluir,
necessitando da interação com a sociedade
na qual está inserido.
Para Vygotsky o aprendizado se dá na
relação do sujeito com o outro, sendo definida
como mediação, porque se desenvolve por
meio de intervenções, e, acelera o desenvolvimento da aprendizagem.
A música pode somar e ampliar áreas
do desenvolvimento, para Vygotsky a criança
inicia seu processo de aprendizagem desde
muito cedo, porque interage nos ambientes
em que convive, por esse motivo está sempre
em contato com novas informações. Pensando nesse contexto, a música pode somar e
ampliar áreas do desenvolvimento. Ele afirma
que:
A aprendizagem não é, em si mesma,
desenvolvimento, mas uma correta organização da aprendizagem da criança que
conduz ao desenvolvimento mental, ativa
todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a aprendizagem. Por isso,
a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e universal para que
se desenvolvam essas características humanas não-naturais, mas formadas históricamente (VYGOTSKY, LURIA, LEONTIEV,
1994, p. 115).

Para Gardner a música é essencial ao
ensino-aprendizagem, e é importante analisar
a teoria das inteligências múltiplas, porque a
teoria de Gardner mostra que cada pessoa
possui um grau e combinações diferentes das
inteligências múltiplas. Essa teoria mostra que
cada pessoa possui um grau e combinações
diferentes dessas. Segundo Gardner: “Uma

inteligência implica na capacidade de resolver
problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural” (GARDNER, 1995, p. 21).
Gardner fala de sete inteligências que
são: musical, corporal-cinestésica, lógico-matemática, linguística, espacial, interpessoal e
intrapessoal. Essas inteligências tem a ver
com o ambiente em que as pessoas são criadas e com os estímulos que recebem durante
a infância. Ele destaca que a inteligência
musical está caracterizada na habilidade que
a criança tem em reconhecer sons e ritmos.
Sabe-se que a música estimula e auxilia no desenvolvimento da criança na escola. Essa linguagem aumenta a capacidade da criança, desperta o interesse e faz o
percurso do aprender mais interessante. Para
Brito, a experiência com a música antes do
aprendizado convencional é de muita relevância, porque o trabalho pedagógico entende
a música como um processo de construção
contínua, envolvendo o perceber, o sentir, ou
experimentar, o imitar, o criar e o refletir.Para
Gagnard: “A iniciação musical infantil deverá
fomentar na criança o desenvolvimento máximo da criatividade individual dentro do desenvolvimento máximo da criatividade coletiva”
(GAGNARD, 1974, p. 17).
O pensamento de Vygotsky aliado a
esse aspecto nos faz entender que o intelecto
é a soma de diferentes capacidades, então:
Cada capacidade pode ser desenvolvida
independentemente, mediante um exercício adequado. A tarefa do docente consiste em desenvolver não uma única capacidade de pensar, mas muitas capacidades
particulares de pensar em campos diferentes; não em reforçar a nossa capacidade geral de prestar atenção, mas em
desenvolver diferentes faculdades para
concentrar a atenção sobre diferentes
matérias (VYGOTSKY, LURIA, LEONTIEV,
1994, p. 108).
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Assim, a criatividade estimulada pela
educação musical desperta a capacidade da
criança, suas funções e ações mentais, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Penna:

Existem várias formas de se trabalhar
a música na sala de aula, por exemplo, de
forma lúdica e coletiva, com a utilização de
jogos, brincadeiras de roda e confecção de
instrumentos.

Os instrumentos de percepção são necessários para que o indivíduo possa ser
sensível à música, prendê-la, recebendo
o material sonoro/musical como significativo. A musicalização é um processo em
que as potencialidades de cada indivíduo
são trabalhadas e preparadas de modo a
reagir ao estímulo musical (PENNA, 2014,
p. 21).

Freire afirma que a música na sociedade e no contexto escolar pode se transformar,
portanto deve ter um papel mais definido no
ensino escolar, porque a escola é parte importante da sociedade em que vivemos. Quando
exploramos a música no meio educacional,
podemos formar indivíduos mais críticos que
saibam explorar seus valores e costumes, e
o professor é o mediador nesse processo de
ensino e aprendizagem. Freire salienta que:

A música já vem sendo desenvolvida na
escola há muito tempo, mas são necessárias
algumas mudanças para tornar o ensino mais
atrativo e eficiente. É preciso utilizar a música como uma das linguagens que o aluno
precisa conhecer porque a música transmite
sensações e auxilia no raciocínio lógico, no
desenvolvimento psíquico, motor e afetivo.
Por isso pesquisadores como Gardner afirmam que a habilidade musical é tão importante
quanto a lógica matemática e a linguística porque
auxilia outros tipos de raciocínio. Para Faria:
A música como sempre esteve presente
na vida dos seres humanos, ela também
sempre está presente na escola para dar
vida ao ambiente escolar e favorecer a
socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de criação e recriação
(FARIA, 2001, p. 24).

Ainda é possível constatar que muitas
escolas estão despreparadas para o ensino
da música, porque seus professores não têm
uma formação específica, e ainda faltam recursos e materiais de apoio. Essa falta de conhecimento de alguns professores em como
trabalhar com a música de acordo com o
conteúdo é a responsável por muitos relutam
nesse trabalho, terminam por utilizar a música
apenas como recreação, perdendo oportunidades de transformar suas aulas em aulas
mais interessantes.

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é
da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática
(FREIRE, 2002, p. 39).
Assim, as crianças que são estimuladas
com a música, aprendem a ler e a escrever
com mais facilidade, visto que a música ajuda
no processo de alfabetização, na concentração e percepção.
Então devemos sempre relacionar a
música com outros tipos de arte, como a pintura, o teatro, a dança, entre outros. Inclusive
associar o movimento à canção. É possível
ainda exercitar a memória e o raciocínio da
criança. Vygotsky afirma que: “o aperfeiçoamento de uma função específica do intelecto influi sobre o desenvolvimento das outras
funções e atividades só quando estas têm
elementos comuns” (VYGOTSKY, LURIA, LEONTIEV, 1994, p. 108).
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Ao associarmos a aprendizagem musical ao aprendizado qualitativo, atingimos áreas cognitivas, emocionais e motoras. Nessa
reflexão Vygotsky diz que a escola não pode
restringir o ensino às artes visuais, porque
está podando a criança do pensamento abstrato. E ainda acrescenta que:
A criança atrasada abandona a si mesma, não pode atingir nenhuma forma revolucionária de pensamento abstrato, e,
precisamente, por isso, a tarefa concreta
da escola consiste em fazer todos os esforços para encaminhar a criança nessa
direção, para desenvolver o que lhe falta
(VYGOTSKY, LURIA, LEONTIEV, 1994, p.
113).

Quando incentivamos a criança a ouvir
música, ativamos seu sistema auditivo, motor
e sensorial. Podemos observar que a criança
ao ouvir sons ou ritmos musicais, mesmo que
sem entender acaba por fazer leves movimentos com a cabeça e com o corpo, porque a
música leva a criança a uma viagem em sua
criatividade, percorrendo caminhos imaginários.
Quando vivenciamos a música fazemos
inferências significativas, e, as crianças desenvolvem uma memória de longa duração.
A música faz nossa mente reconhecer melodias, harmonias e ritmos simultaneamente,
trazendo contribuições e benefícios para o
crescimento da criança e a consolidação da
aprendizagem. Sacks ainda acrescenta que:
A base disso é a extraordinária tenacidade da memória musical, graças à qual
boa parte do que ouvimos nos primeiros
anos de vida pode ficar “gravado” no cérebro pelo resto de nossa existência. O
fato é que o nosso sistema auditivo, nosso
sistema nervoso, é primorosamente sintonizado para a música (SACKS, 2007,
p. 8).

INTERAGINDO COM A LINGUAGEM
MUSICAL
Vygotsky, diz que a criança pode desenvolver sua zona de desenvolvimento proximal
potencial com o auxílio de um adulto. Sendo assim possível a observação dos processos de desenvolvimento já produzidos. Por
isso, oferecer conhecimentos musicais para a
criança pode torná-la, no futuro, uma amante
da música e dos instrumentos.
Para ele, quando a criança tem acesso
a linguagem musical é capaz de desenvolver conhecimentos e aperfeiçoá-los através
do tempo. E, com isso, a criança passa a
se perceber e integrar-se à sociedade, porque a linguagem musical contribui para seu
crescimento e interação com o ambiente e a
sociedade.
Os valores musicais também são transmitidos de geração em geração, porque a
música está presente desde as épocas mais
remotas, trazendo benefícios para todos.
É preciso lembrar das músicas vivenciadas com o manuseio de pandeiros, maracás,
chocalhos, entre outros. Esses sons proporcionaram o aprendizado e o desenvolvimento
da coordenação motora, da concentração, da
linguagem entre outros aspectos. Para Gordon, o período de internalização dos conhecimentos musicais contribui para desenvolver
a fala e valorizar as interações com o outro.
Ele diz ainda que:
É o período mais importante da aprendizagem [...] quando a criança aprende através da exploração e a partir da orientação
não-estruturada que lhe proporcionam os
pais e outras pessoas que dela cuidam.
Aquilo que a criança aprende durante estes primeiros cinco anos de vida forma os
alicerces para todo o subsequente desenvolvimento educativo. (GORDON, 2000,
p. 3).
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O espaço escolar é um ambiente de aprendizagem, no qual, cabe ao professor estimular as
crianças ao aprendizado e, quando esse aprendizado se dá de forma prazerosa é muito mais rápido para a criança entender o que está fazendo
ali, naquele momento. Duarte diz que:

Trabalhar o lúdico com a música vem
a aprimorar não só o conhecimento musical,
mas também o crescimento da leitura e da escrita. O trabalho com a música deve ser de maneira divertida e atrativa para a criança, porque
por meio da música acontece o aprendizado.

Cabe ao ensino escolar, portanto, a importante tarefa de transmitir à criança os conteúdos historicamente produzidos e socialmente necessários, selecionando o que desses
conteúdos se encontra, a cada momento de
processo pedagógico, na zona de desenvolvimento próximo. Se o conteúdo escolar
estiver além dela, o ensino fracassará porque
a criança é ainda incapaz de apropriar-se
daquele conhecimento e das faculdades
cognitivas a ele correspondentes. Se, no outro extremo, o conteúdo escolar se limitar a
requerer da criança aquilo que já se formou
em seu desenvolvimento intelectual, então o
ensino torna-se inútil, desnecessário, porque
a criança pode realizar sozinha a apropriação daquele conteúdo e tal apropriação não
produzirá nenhuma nova capacidade intelectual nessa criança, não produzirá nada qualitativamente novo, mas apenas um aumento
quantitativo das informações por ela dominadas (DUARTE, 2001, p.98).

Para Beauclair (2004), psicopedagogo, educador de arte e mestre em educação,
a música não é só uma questão de interferência na educação da criança, mas é uma
necessidade, devendo ser rotineira, porque
possibilita a melhoria da sensibilidade, beneficia o processo da aquisição da leitura e da
escrita, e auxilia na melhoria da capacidade
de memorização e de raciocínio. Para Faria,
a música é importante para a aprendizagem,
pois a criança desde pequena já ouve música, cantada pela mãe ao dormir. Para Brito:

A MÚSICA COMO MEIO DE
APRENDIZAGEM
A aprendizagem musical tende a formar
um indivíduo questionador e explorador de
seus valores e costumes, mas para que isso
aconteça esse trabalho com a música precisa
ocorrer bem cedo. A criança precisa aprender
de forma diferente e alegre, porque o professor é o mediador desse aprendizado, cabendo a ele trabalhar e desenvolver atividades
por meio da música.
Quando se trabalha com a educação
musical ganha-se experiência, a utilização de
diversos tipos de músicas infantis ajudará na
aplicação dos conteúdos. Crianças de 3 e 4
anos que mal sabiam falar, cantavam com alegria as músicas da Xuxa, Patati e Patatá entre
outras relacionadas ao cotidiano escolar.

Objetos sonoros e outros instrumentos
poderão ser descobertos se as crianças
tiverem a chance de contar com materiais
variados e também com a orientação e o
estímulo do educador ou educadora (BRITO, 2003, p. 74).

Percebemos nos estudos de Sacks que
ele enfatiza o pensamento de Vygotsky quanto aos efeitos positivos do movimento musical
no cérebro, porque modela e potencializa as
funções neurais. Sendo assim para Sacks:
Nós, humanos, somos uma espécie musical além de linguística. Isso assume muitas formas. Todos nós (com pouquíssimas
exceções) somos capazes de perceber
música, tons, timbres, intervalos entre
notas, contornos melódicos, harmonia e,
talvez no nível mais fundamental, ritmo.
Integramos isso tudo e “construímos” a
música na mente usando muitas partes
do cérebro (SACKS, 2007, p. 8).

Na reflexão de Vygotsky, a escola não
pode restringir o ensino às artes visuais, porque pode a criança aprender outras linguagens, e a música atinge áreas cognitivas,
emocionais e motoras que acrescenta qualidade à aprendizagem.
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A INFLUENCIA DA MÚSICA NA VIDA
SOCIAL DA CRIANÇA
A criança tem condições de experimentar no dia a dia a influência da música em sua
vida, quanto maior a riqueza aos estímulos
musicais, maior será o desenvolvimento intelectual dessa criança e sua forma de ver o
mundo. O ato de aprender fica mais agradável
por meio da música, porque possui estímulos que levam a criança a aprender de forma
lúdica, tendo maior facilidade em absorver
informações e conseguem trabalhar melhor
as suas emoções. Bréscia diz que:
[...] o aprendizado de música, além de
favorecer o desenvolvimento afetivo da
criança, amplia a atividade cerebral, melhora o desempenho escolar dos alunos
e contribui para integrar socialmente o indivíduo. (BRÉSCIA, 2003, p. 81).

O papel do professor é mediar o aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento
da aprendizagem e promovendo a formação
social do aluno. A música quando bem trabalhada no processo educacional desenvolve a
criança como um todo, porque ela consegue
se relacionar melhor socialmente e no meio
escolar. Segundo Del Ben:

percebe que o diferente pode ser normal, e
em uma escola que trabalha com crianças
portadoras de necessidades especiais, é fundamental esse trabalho, porque ele abre espaço e oportunidades para que essas crianças possam se expressar e viver igualmente
com as outras, respeitando suas limitações.
Bréscia afirma que:
Crianças mentalmente deficientes e autistas geralmente reagem à música, quando
tudo o mais falhou. A música é um veículo
expressivo para o alívio da tensão emocional, superando dificuldades de fala e
de linguagem. A terapia musical foi usada para melhorar a coordenação motora
nos casos de paralisia cerebral e distrofia
muscular. Também é usada para ensinar
controle de respiração e da dicção nos
casos em que existe distúrbio da fala
(BRÉSCIA, 2003, p. 50).

A música é uma aliada para o ensino-aprendizado em sala de aula, porque interfere nos âmbitos mais elevados da criança,
o cognitivo, o afetivo e o social, levando a
criança a um mundo mais amplo de seus conhecimentos.

A música pode contribuir para a formação
global do aluno, desenvolvendo a capacidade de se expressar através de uma
linguagem não-verbal e os sentimentos e
emoções, a sensibilidade, o intelecto, o
corpo e a personalidade [...] a música se
presta para favorecer uma série de áreas
da criança. Essas áreas incluem a “sensibilidade”, a “motrocidade”, o “raciocínio”,
além da “transmissão e do resgate de
uma série de elementos da cultura” (DEL
BEN, 2002, p. 52-53).

Ao compreender a música como linguagem e forma de conhecimento, leva-nos
a ver a criança não como um ser estático,
mas como alguém que interage sempre com
o meio em que está, organizando ideias e
pensamentos. Com a musicalização a criança
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A expressão musical é construída social e culturalmente e se inserida com os estilos
de aprendizagem no contexto escolar, auxiliará no processo de ensino aprendizagem das
crianças.
É preciso introduzir a música não só na estrutura curricular, mas no cotidiano da sala
de aula, porque dessa forma ela irá transformar e ajudar os alunos, motivando-os e fazendo
com que todos se sintam capazes, e o professor assim como toda comunidade escolar deve
estar disposto a mudar seus métodos de ensino, buscando aprimorar seus conhecimentos
visando um melhor resultado no seu trabalho.
A musicalização se faz necessária porque a criança aprende brincando, mas a realidade
das escolas quanto ao ensino da música ainda é precária, e acontece de forma superficial.
Conhecemos a música como um universo que nos remete a expressões de sentimentos,
ideias e valores culturais, porque facilita a comunicação do indivíduo com ele mesmo e com
o meio em que vive.
Diante desse estudo, buscamos uma maneira de aprimorar a educação de nossas crianças e foi possível concluir que a música é um instrumento valioso para o ensino aprendizagem.
Relacionar a música com outras disciplinas melhora a qualidade do ensino, motiva o aluno
e ele aprende melhor, porque a música é uma parceria que deu certo, deixando o ambiente
leve, alegre e permite que a criança se expresse brincando e desenvolvendo seu vocabulário.
Em nosso trabalho foi possível observar como a música é importante em todas as
idades, mas, principalmente na educação infantil, porque motiva e ajuda as crianças a se desenvolverem em áreas como interação social, facilidade de raciocínio, coordenação motora,
entre outras.
Assim, a música tem muito mais a contribuir com sua expressividade, fazendo com que a
criança adquira a leitura do ser individual e social, transformando suas relações interpessoais.
As experiências vividas por meio da música são muito gratificantes e constituem um elemento
inestimável para a formação e o desenvolvimento da criança.
Avaliando as questões tratadas nesse artigo, vimos a necessidade de um olhar mais
atento para a formação dos profissionais da educação infantil, levando-os a terem noções
musicais amplas, visando a inclusão da música no processo de ensino e aprendizagem. Esse
estudo despertou novos olhares à educação e reflexão a respeito da qualidade e do compromisso com a aprendizagem das crianças.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO ENSINO DA LÍNGUA
ESPANHOLA COMO LE PARA AS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
RESUMO: Tendo em vista a busca cada vez mais cedo pelo aprendizado de uma língua estrangeira,

o trabalho aqui apresentado procura compreender o modo pelo qual se dá o ensino de LE para
crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental, visto que nesta fase o ensino deve se dar
de maneira lúdica e prazerosa. O ensino de LE tratado de modo lúdico procura oferecer às
crianças um primeiro acesso a mundos distantes e imaginários, e também, a mundos distantes e
reais, bem como outras culturas, países e etnias. Assim pode-se compreender a importância do
ensino da língua estrangeira cuja idade pode ser um fator de diferencial bem como a metodologia
empregada, com a utilização do elemento lúdico.

Palavras-chave: Língua Espanhola; Lúdico; Ensino Fundamental I.
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INTRODUÇÃO

M

uitos professores têm grande responsabilidade na renovação das práticas escolares e, consequentemente, na mudança que a sociedade espera da escola, na
medida em que são e que fazem surgir novas modalidades educativas visando
novas finalidades de formação. Assim o professor pode ser responsável pela melhoria da
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, cabendo a ele desenvolver novas práticas
didáticas que permitam aos discentes um melhor aprendizado.
Considerando que a aprendizagem da Língua Estrangeira (LE), e de modo mais específico a Língua Espanhola de forma sistematizada, vem ocorrendo cada vez mais precocemente
tanto nas escolas particulares quanto nas públicas e nos cursos de idiomas. E certamente, as
características do mundo moderno têm implicações importantes neste processo, visto que,
para ser um indivíduo atuante na sociedade é preciso ser capaz de se comunicar em LM além
de uma ou mais línguas estrangeiras.
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O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA
PARA CRIANÇAS DOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
O crescente contato com as línguas estrangeiras, e de modo mais específico a Língua Espanhola, por crianças, em ambientes
formais de ensino, tornou necessário aprofundar as investigações de como tal processo
ocorre. Entende-se que o ensino da Língua
Espanhola no Ensino Fundamental deve responder às necessidades desta faixa etária.
As crianças estão prontas para novidades, e é imprescindível manter o interesse e
tirar proveito para abrir e ampliar o acesso ao
conhecimento. O ensino da Língua Espanhola nos anos iniciais da educação pode ser
bastante interessante e produtivo, haja vista
que o aspecto lúdico atrai as crianças naturalmente, onde podem ser aplicados, jogos,
músicas atividades que visem a interação das
mesmas.
As crianças têm facilidade de reproduzir
sons e gostam muito de falar, deve-se privilegiar a produção oral que dá a elas uma
percepção auditiva maior, e é extremamente
benéfica ao processo de aprendizagem da
língua materna, uma vez que o aluno passa
a enfrentar dois processos: o da oralidade e
o da escrita em duas línguas. Na maioria das
vezes o que se faz é exatamente o contrário,
exige-se a produção escrita das crianças que
ainda não estão totalmente alfabetizadas em
sua Língua Materna (LM).

Assim, este fato se deve, provavelmente, porque os professores simplesmente reproduzem a maneira pela qual aprenderam o
idioma, sem se darem conta de que cursos
para crianças devem ser organizados e ministrados de maneira diferente daqueles destinados a adolescentes ou adultos, ou porque trabalham, de forma consciente ou inconsciente,
métodos de ensino amplamente utilizados
para o trabalho com a LM sem considerar que
os objetivos e as necessidades entre ambas
(LM e LE) são muito diferentes.
Com o desestímulo, os alunos podem
fechar-se para a aprendizagem de um novo
idioma adquirindo, desta forma, um pré-conceito em relação ao seu estudo e, inclusive, a
língua e a cultura. Supõe-se que é de extrema
importância que os professores que atuem
com crianças sejam muito bem preparados
e qualificados, pois dependem deles incutir
nos alunos o gosto pela aprendizagem e pela
LE que ensinam, e nesse sentido é preciso
motivá-los para esse aprendizado,
A educação lúdica, 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 (MAFRA, 2008, p. 13).

Para pesquisadores, como Jalles (2003)
e Schultz (2004) deve-se considerar o fator
idade na aprendizagem da LE, ou seja, em
seus estudos afirmam que há um período ideal ou idade limite para a aquisição de idiomas,
o que seria próximo dos onze anos. Outros
autores como, por exemplo, Rodrigues (2005)
constatou que em situação natural as crianças levam vantagem na aquisição de idioma
estrangeiro, mas em situação formal de sala
de aula, adultos e adolescentes se mostraram
mais aptos à utilização da língua estrangeira.
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No Brasil a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN) através da
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
(BRASIL, 1996) ressalta em vários momentos ao longo do documento a importância do
estudo de línguas estrangeiras considerando
os três níveis da Educação Básica (Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio).
No entanto sua obrigatoriedade se dá apenas
no 6° ano do Ensino Fundamental II, ou seja,
apesar de reconhecida sua importância a língua estrangeira para as crianças brasileiras
não é uma prática e nem uma realidade para
muitas de nossas crianças.
O ensino de nível fundamental teria a
finalidade então de estabelecer um primeiro
contato lúdico e prazeroso com um idioma e
uma cultura estrangeira, além de propiciar a
ampliação dos horizontes reais e imaginários
dos pequenos, nas séries iniciais do Ensino
Fundamental esse contato passa a auxiliar na
percepção e na tolerância das diferenças entre pessoas e culturas.
A inserção obrigatória de uma língua
estrangeira nas séries iniciais visa o aprimoramento dessa relação, com outras maneiras
de se pensar o mundo. O primeiro contato
com a língua estrangeira deve acontecer naturalmente, através de jogos e brincadeiras,
esta é uma maneira pela qual, as crianças
aprendem e podem também contribuir para
se criar, nesses alunos, uma base sólida de
comportamento em direção às línguas estrangeiras. Segundo a Professora Boéssio,
a criança deve ser inicialmente sensibilizada
para outras línguas e culturas, como relata a
seguir:

A LE deverá servir como motivador para
novas descobertas, através dos temas
transversais, não como ênfase na língua,
e sim nos interesses infantis, por isso a
importância do lúdico nessa fase. A LE
deve servir como instrumento de comunicação e de brincadeira entre essas
crianças que se encontram totalmente
motivadas ao aprendizado do Espanhol
(BOÉSSIO, 2003, p. 188).

Conforme Boéssio (2003) é importante que a LE seja abordada com o propósito
de sensibilizar os alunos pequenos para a
existência de outras línguas e outras culturas. Apresentar a LE de maneira natural, entre brincadeiras que são próprias para essa
faixa etária pode ser uma forma de garantir a
motivação dos alunos ao aprendizado. Além
de não os sobrecarregar com formalidade
estrutural que verão num momento mais adequado. Deste modo é conveniente que os professores estejam conscientes da importância
que o lúdico tem na formação das crianças,
procurando a melhor forma de conduzir esses
contatos, sem causar dificuldades futuras na
relação do aluno com a LE.
Quando pensamos em crianças, pensamos em jogos e brincadeiras. É o lúdico
presente como coloca Nascimento:
Brincar é fundamental porque brincando a criança expressa necessidades e
desenvolve potencialidades. O desafio
contido nas situações lúdicas provoca o
pensamento, exercita habilidades e leva a
criança a alcançar níveis de desempenho
que só as ações por motivação intrínseca
consegue. Brincando a criança aprende a
engajar-se nas atividades gratuitamente,
sem visar recompensas ou temer punições (NASCIMENTO, 2005, p. 14).
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A aprendizagem deve ser prazerosa,
significa que a motivação está intimamente
ligada ao lúdico, ao prazer de brincar. Se os
primeiros contatos com a língua estrangeira
não trouxerem prazer às crianças, estas poderão desenvolver um afastamento, uma repulsa
contra outros idiomas e sua aprendizagem.
Para Menezes (2009) o lúdico deve integrar as propostas pedagógicas, tendo em
vista que lúdico faz parte do mundo infantil,
conforme afirma abaixo:
O lúdico pode ser considerado um recurso para ser utilizado em meio às propostas pedagógicas, já que faz parte da
natureza infantil podendo contribuir para
o amadurecimento dos processos que
estão em formação. É no momento em
que a criança brinca e entra no mundo do
faz-de-conta que essas aprendizagens se
dão de maneira mais intensa (MENEZES,
2009, p.20).

Segundo Cyrre (2002) o jogo muitas vezes é visto de forma negativa por ser considerado como atividade inútil, que não produz
bens ou serviços. Porém Piaget considera o
jogo como uma nova prática pedagógica importante para o desenvolvimento da criança
incluindo o desenvolvimento da personalidade. Além disso, menciona Cyrre afirma que:
[...] o jogo é uma ação ou uma atividade voluntária, realizada em certos limites
fixos de tempo e lugar, segundo uma regra livremente consentida, mas absolutamente imperiosa prevista de um fim em
si, acompanhado de uma sensação de
tensão e de júbilo, e com consciência de
ser de outro modo na vida real (CYRRE,
2002, p. 240).

A ludicidade na infância é algo frequente. E no contexto educacional é aprender de
forma naturalizada, pois o lúdico tem valor em
si mesmo, assim deve se fazer presente nas
atividades pedagógicas para as crianças.
Segundo Teixeira (1995) são muitos os
motivos pelos quais os docentes utilizam a ludicidade como recurso pedagógico, ao mesmo tempo em que a brincadeira faz parte da
infância, ou seja, as atividades lúdicas fazem
parte da infância, do mundo infantil. Nunes
justifica:
O lúdico apresenta dois elementos que
o caracterizam: o prazer e o esforço espontâneo. Ele é considerado prazeroso,
devido a sua capacidade de absorver o
indivíduo de forma intensa e total, criando
um clima de entusiasmo. É este aspecto
de envolvimento emocional que o torna
uma atividade com forte teor motivacional,
capaz de gerar um estado de vibração
e euforia. Em virtude desta atmosfera de
prazer dentro da qual se desenrola, a ludicidade é portadora de um interesse intrínseco, canalizando as energias no sentido
de um esforço total para consecução de
seu objetivo. Portanto, as atividades lúdicas são excitantes, mas também requerem um esforço voluntário (NUNES, p. 5.
2004).

As situações lúdicas trabalham com a
mentalidade da criança, uma vez que se trata
de uma atividade que envolve tanto o físico
quanto o mental, acionando desta forma as
funções psico-neurológicas e estimulando
o pensamento. Segundo Teixeira (1995) as
atividades lúdicas são muitos semelhantes a
atividades artísticas que auxiliam na formação
da personalidade, ou seja, integram elementos para a formação cognitiva, na palavra de
Teixeira:
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As atividades lúdicas integram as várias
dimensões da personalidade: afetiva,
motora e cognitiva. Como atividade física e mental que mobiliza as funções e
operações, a ludicidade atinge as esferas motoras e cognitivas, e à medida que
gera envolvimento emocional, apela para
a esfera afetiva. Assim sendo, vê-se que
a atividade lúdica se assemelha à atividade artística, como um elemento integrador
dos vários aspectos da personalidade. O
ser que brinca e joga é, também, o ser
que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve (TEIXEIRA, 1995, p. 23).

Certamente um jogo ou uma técnica recreativa não devem ser abordados e/ou aplicados sem que haja um benefício educativo,
ou seja, nem toda atividade lúdica ou jogo
pode ser considerado tratado como pedagógico. Sobre isso Santos (2001) nos fala que:
“A educação pela via da ludicidade propõe-se
a uma nova postura existencial, cujo paradigma é um novo sistema de aprender brincando
inspirado numa concepção de educação para
além da instrução” (SANTOS, 2001, p. 53).
Em geral, o elemento que separa um
jogo pedagógico de outro de caráter apenas
lúdico é que se desenvolve o jogo pedagógico com a intenção explícita de provocar
aprendizagem significativa, estimular a construção de novo conhecimento e principalmente despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória, ou seja, o desenvolvimento
de uma aptidão ou capacidade cognitiva e
apreciativa específica que possibilita a compreensão e a intervenção do indivíduo nos
fenômenos sociais e culturais e que o ajude
a construir conexões.

Considerando esta perspectiva os jogos
somente devem ser utilizados como proposta pedagógica couber na programação bem
como objetivos das atividades e/ou conteúdos escolares. Nunes (2015) compreende
que os jogos devem ser aplicados num contexto de planejamento pedagógico considerando o desenvolvimento da criticidade nos
alunos conforme afirma:
De certa forma, a elaboração do programa deve ser precedida do conhecimento
dos jogos específicos, e na medida em
que estes aparecerem na proposta pedagógica é que devem ser aplicados, sempre com o espírito crítico para mantê-los,
alterá-los, substituí-los por outros ao se
perceber que ficaram distantes dos objetivos (NUNES, p. 5, 2015).

Desta forma, o jogo considerado no processo-ensino aprendizagem tem valor apenas
quando é desenvolvida num contexto planejado e para tanto será necessário maturidade
do docente tanto para iniciar a ação lúdica
quanto para aperfeiçoá-la ou adaptá-la para
cada turma ou classe. Ao mesmo tempo Ruloff (2010) considera que a utilização do lúdico em sala de aula é muito importante, mas
exige competência de quem aplica, conforme
afirma abaixo:
Para que a aula se torne significativa, o
lúdico é de extrema importância, pois
o professor além de ensinar, aprende o
que o seu aluno construiu até o momento, condição necessária para as próximas
aprendizagens. A tendência é de superação, desde que o ambiente seja fecundo
à aprendizagem e que o mestre tenha
noção da responsabilidade que esta busca exige. Estuda-se o passado, vive-se o
presente, busca-se o futuro. Através da
ludicidade podemos fazer novas perguntas para velhas respostas (ROLOFF, 2010,
p. 3).
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Segundo Antunes (1998): "Os jogos
produzem uma excitação mental agradável e
exercem uma influência altamente fortificante"
(Antunes, 1998, p. 46). Já Vygotsky afirma
que:
[...] é importante mencionar a língua escrita como a aquisição de um sistema
simbólico de representação da realidade.
Também contribui para esse processo
o desenvolvimento dos gestos, dos desenhos e do brinquedo simbólico, pois
essas são também atividades de caráter
representativo, isto é, utilizam-se de signos para representar significados (VYGOTSKY, 1994, p. 101).

Assim, podemos considerar que tanto
no aprendizado da língua materna quanto de
uma segunda, as atividades lúdicas podem
estimular o desenvolvimento tanto da fala
quanto da escrita proporcionando um ambiente mais agradável aos alunos. Para Vygotsky: "a aprendizagem e o desenvolvimento
estão estritamente relacionados, sendo que
as crianças se inter-relacionam com o meio
objetal e social, internalizando o conhecimento advindo de um processo de construção''
(VYGOTSKY,1994, p. 101)”.
Já para Barros (2010) o ensino da língua estrangeira pode contribuir para a ampliação da capacidade de leitura do mundo
do aluno, desenvolvendo sua capacidade de
crítica e de observar a realidade do mundo,
através do contato com outras culturas e ampliando seu vocabulário.
O ensino a partir do lúdico pode propiciar a aprendizagem do aluno, seu saber, sua
compreensão de mundo e seu conhecimento.
Desta forma passa a ser um elemento essencial para o processo de aprendizagem de
em qualquer disciplina, inclusive no de Língua
Estrangeira.Nesta perspectiva

[...] ao implementar o ensino de uma LEC
[língua estrangeira para crianças] nas séries iniciais do Ensino Fundamental público, a criança terá possibilidade também
de agir e comunicar-se em LE [língua estrangeira] nas diversas esferas cotidianas,
para posteriormente, engajar-se em interações mais complexas e assegurar-lhe
igualdade de oportunidade no que se diz
respeito a aquisição de uma LE (CHAGURI; TONELLI, 2011, p. 22).

Certamente que ao inserir a ludicidade
no processo ensino-aprendizagem é também
um desafio para a educação, tendo em vista a
necessidade de profissionais formados para a
execução destas ações. Alguns fatores impedem ou dificultam esse processo como, por
exemplo: - a resistência, a falta de preparação. Considerando o ensino da Língua Espanhola, o lúdico pode auxiliar no aprendizado
da escrita e da oralidade de forma mais leve
e descontraída.
A inserção do lúdico na aprendizagem
é um desafio no processo educacional, pois
a falta de educadores preparados para usá-lo
em seus programas cria a resistência para
inseri-lo na prática da sala de aula como elemento indispensável. No ensino da Língua
Espanhola, o lúdico pode ajudar muito na
aquisição da escrita e da oralidade, pois traz
descontração e entretenimento à aula fazendo com que os estudantes se sintam mais à
vontade e mais motivados a aprender.
Em resumo os jogos didáticos bem
como qualquer atividade lúdica considerando
o aspecto pedagógico são muito importantes
para as crianças. Assim, Teixeira compreende
que: “Educação pelo jogo deve, portanto, ser
a preocupação básica de todos os professores que têm intenção de motivar seus alunos
ao aprendizado” (TEIXEIRA, 1995, p. 49).
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No processo de ensino-aprendizagem
as atividades lúdicas ajudam a construir
uma práxis emancipadora e integradora,
ao tornarem-se um instrumento de aprendizagem que favorece a aquisição do conhecimento em perspectivas e dimensões
que perpassam o desenvolvimento do
educando. O lúdico é uma estratégia insubstituível para ser usada como estímulo
na construção do conhecimento humano
e na progressão das diferentes habilidades operatórias, além disso, é uma importante ferramenta de progresso pessoal
e de alcance de objetivos institucionais
(FREITAS, 2007, p. 4).

Desta forma podemos compreender o
quão é importante aproximar o ensino da língua estrangeira e mais especificamente a Língua Espanhola, ao mundo em que as crianças
vivem mundo de brincadeiras e aprendizado
planejado e coerente com o contexto onde
elas se encontram.
No ensino da Língua Espanhola, o lúdico pode ajudar muito na aquisição da escrita e da oralidade, pois traz descontração
e entretenimento à aula, fazendo com que os
estudantes se sintam mais à vontade e mais
motivados a aprender.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho de
revisão bibliográfica foram utilizados artigos
científicos publicados, sites de pesquisa, livros e discussões acerca da temática ensino
da Língua Espanhola para crianças do Ensino
Fundamental anos iniciais. Para tanto foram
utilizados os textos de Vygotsky.
Esta pesquisa buscou compreender,
identificar e analisar a reação das crianças
(em fase de alfabetização) frente às atividades realizadas a partir de brincadeiras e jogos
didáticos e de materiais paradidáticos, buscando entender a função de tais materiais e
métodos no ensino de língua espanhola para
alunos das séries iniciais do ensino fundamental. Identificando desta forma, se a aplicação destes materiais facilita a fixação do
conhecimento linguístico transmitido em um
ambiente formal de ensino de LE bem como
a compreensão de conceitos, verificando se
a prática realizada efetivamente considerou
as características de brincadeiras e jogos didáticos como instrumentos para o ensino de
língua espanhola para as crianças.

O lúdico no processo de ensino-aprendizagem é uma necessidade, pois leva o educando a tomar consciência de si, da realidade
e a esforçar-se na busca dos conhecimentos,
sem perder o prazer em aprender. Portanto,
é preciso habilitar o educador para que este
elemento tão necessário à formação e aprendizagem do educando possa ser inserido
como aspecto indispensável no tríplice relacionamento educando-aprendizagem-educador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O lúdico enquanto função educativa propicia a aprendizagem do educando, seu saber,
sua compreensão de mundo e seu conhecimento. Assim, ele é um elemento essencial para o
processo de ensino-aprendizagem de qualquer disciplina, inclusive no de Língua Estrangeira.
As atividades lúdicas têm o poder sobre a criança de facilitar tanto o progresso de sua
personalidade integral, como o progresso de cada uma de suas funções psicológicas intelectuais e morais. As atividades lúdicas geralmente são mais empregadas no ensino da matemática,
contudo elas devem ser inseridas na prática de outras disciplinas, como por exemplo, a língua
estrangeira. Desse modo, percebe-se o quão é importante a ludicidade no contexto escolar,
visto que ela proporciona uma maior interação entre o aluno e o aprendizado, fazendo com
que os conteúdos sejam mais acessíveis e compreendidos.
Ao mesmo tempo, as condições da educação atual nem sempre correspondem à necessidade educacional seja das crianças e até mesmo dos docentes, onde comumente não
encontramos incentivo a formação dos professores, ou materiais didáticos disponíveis principalmente na rede pública ou mesmo interesse dos mais diversos segmentos educacionais
sejam eles públicos ou privados.
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DIVERSIDADE DE AMBIENTES FÍSICOS PARA TODOS NA PRÉESCOLA
RESUMO: O artigo objetiva conhecer a Estruturação dos Espaços físicos das Escolas Municipais de
Educação Infantil (pré-escolas) da cidade de São Paulo para elucidar a importância de medidas
de adaptações e/ou organizações dos espaços e/ou ambientes escolares para atender todas
as crianças e proporcionar-lhes o desenvolvimento de todo o seu potencial, reconhecendo e
valorizando as especificidades e necessidades inerentes a cada ser, a fim de oferecer melhores
condições para o acesso à aprendizagem de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos de idade,
fase pré-escolar, período da vida onde se alicerça todo o desenvolvimento posterior, além de
importante na construção de bases necessárias para a aprendizagem e desenvolvimento global.
Desta forma a escola de educação infantil precisa se transformar em espaços que proporcione
igualdade de oportunidades educacionais que levam em conta as diferenças, as diversidades
e as desigualdades existentes em nosso país, bem como a diversidade cultural. Que o sistema
educacional disponibilize materiais enriquecedores capazes de atender a todos e promover o
desenvolvimento integral nos aspectos físico, intelectual e social, condição fundamental a ser
considerada no planejamento dos espaços inclusivos. Nessa perspectiva conclui-se que para
haver a inclusão de todas as crianças com ou sem deficiências na rede pública de ensino, fazse necessário o comprometimento de todos os envolvidos no sistema educativo, promovendo
mudanças urgentes e fundamentais no processo inclusivo.

Palavras-chave: Inclusão; Educação; Aprendizagem; Organização.
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INTRODUÇÃO

É

necessário para contemplar o desenvolvimento das crianças com necessidades
educacionais especiais com uma educação de qualidade. Tendo em vista que
além do cuidado físico oferecido a essas crianças, as instituições de educação
infantil têm a responsabilidade pela organização e estruturação do ambiente, favorecendo o
acesso e permanência das crianças, contribuindo com o desenvolvimento de todas as potencialidades como ser dotado de características e especificidades únicas. Buscará também
contemplar aquilo que está especificado nos objetivos específicos que seria:
• Descrever os espaços que favorecem o desenvolvimento das crianças com necessidades
educacionais especiais além de: Relacionar a carência dos espaços diferenciados de atividades dentro do ambiente escolar com a aprendizagem e desenvolvimento das crianças com
necessidades educacionais especiais. Pois quando se fala em espaços, está referindo-se tanto
ao acesso e permanência das crianças nas instituições educativas, quanto à promoção da
qualidade da educação oferecida a essas crianças.

Desta forma ao longo deste trabalho tentar-se-á refletir sobre a seguinte questão:

QUAL A IMPORTÂNCIA DOS ESPAÇOS NA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS E TORNÁ-LO EM ESPAÇO
EDUCATIVO E INCLUSIVO?
Para isso, no capítulo 1 realizar-se-á um breve levantamento histórico da educação infantil. Para entender melhor como os movimentos em prol da Educação Infantil foram avançando
de forma lenta, passando pelo marco histórico do rompimento do amparo e assistência, da
simples educação oferecida dentro dos seus lares, à valorização e reconhecimento das crianças como cidadãs ativas, ricas em potencial e com competência suficiente para aprender e
intervir no seu meio, participando da construção de sua própria vida e da vida daqueles que
a cerca.
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AS REAIS CONDIÇÕES DOS ESPAÇOS
NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL PARA ATENDER AS
CRIANÇAS COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
No contexto histórico da Educação Infantil no Brasil assim como no histórico da inclusão, percebe-se que ocorreram grandes avanços, o maior deles foi sem dúvida, a educação
infantil deixar de ter caráter assistencialista. Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96).
Mas ainda há muito a ser feito, principalmente no que diz respeito ao acesso e
permanência de crianças com necessidades
educacionais especiais de maneira digna, nessa questão, são necessários espaços diferenciados para atender todas as crianças com
ou sem deficiências, pois não adianta apenas
pertencer a Educação, é preciso que as mudanças sejam consistentes, pois mesmo com
estudos e pesquisas direcionados a esta faixa etária em evolução não houve mudanças
consideráveis na construção de prédios com
a existência de diferentes espaços para que o
longo período de 06 horas em que as crianças
permanecem nestas escolas (BRASIL, 1996).
A escola de educação infantil precisa
ter espaços e materiais mais enriquecedores,
promovendo o desenvolvimento integral nos
aspectos físico, intelectual e social, condição
fundamental a ser considerada no planejamento dos espaços inclusivos (BRASIL, 1996).
Com uma estrutura física ampla e espaços diferenciados já inclusos nesta arquitetura,
irá oportunizar a plena utilização dos espaços
pelas crianças proporcionando uma rotina diária com mais qualidade e aproveitamento. Volta-se assim a mencionar o importante papel
dos espaços para o desenvolvimento infantil.
Tempos e espaços para a infância e suas linguagens nos CEIs, creches e EMEIs da cidade
de São Paulo (2006, p. 24) alerta quanto a isso
de maneira bem clara:

CEIs, Creches e EMEIs devem se caracterizar como ambientes que possibilitem
à criança ampliar suas experiências e se
desenvolver em todas as dimensões humanas: afetiva, motora, cognitiva, social,
imaginativa, lúdica, estética, criativa, expressiva, linguística. Isto implica considerar que essas instituições são contextos
de aprendizagens e de trocas de significações a partir de linguagens diversas (SÃO
PAULO, 2006).

Trabalhando na EMEI, onde são atendidas crianças de 4 a 5 anos, antiga pré-escola,
onde o período de permanência das crianças nas EMEIs é de 06 horas, motivou-se a
observar as condições das mesmas e quais
as adaptações realizadas com o intuito de
atender as crianças com necessidades educacionais especiais, pode-se verificar que as
instalações das janelas estão no alto das paredes o que impede a criança de ter visão
da parte externa, pouco ventilada, portanto
para manter a temperatura ambiente agradável é necessário o uso de ventiladores, além
de salas para agrupar 35 crianças, espaço
este também utilizado para guardar materiais
pedagógicos. Essas condições negligenciam
recomendações do mês.
Os ambientes devem ser bem ventilados, visando o conforto térmico e a salubridade, proporcionando renovação do ar para
evitar proliferação de focos de doenças (alergias respiratórias, por exemplo).
Assim, trabalhar com crianças nesta faixa etária (4 a 5 anos) não é fazer uma escola
de espaço simplificado, adaptado e, muitas
vezes, de baixa qualidade, até mesmo porque
“agrupar crianças em um mesmo espaço não
garante a qualidade das interações” volta-se
a mencionar: Tempos e Espaços para a Infância e Suas Linguagens nos CEIs, creches e
EMEIs da cidade de São Paulo (2006, p. 33):
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As interações são mais prolongadas, interessantes, criativas e criadoras de novas
formas de agir, quando se organiza as
vivências propostas, os tempos, os espaços/ ambientes e disponibiliza materiais
diversos. Todos esses elementos servirão
como recursos para as crianças agirem e
aprenderem (SÃO PAULO, 2006, p. 33).

Em 2007 foi criado o Programa Nacional
de Reestruturação e Aparelhagem da Rede
Escolar Pública de Educação – Pró infância,
com o objetivo de possibilitar a construção, a
reestruturação e a aquisição de equipamentos para a rede física da Educação Infantil.
Esse programa busca garantir o “direito” das crianças com uma educação de qualidade na rede pública, “direito” este que não
está sendo respeitado, pois o que se percebeu, são prédios construídos e reformados
com o objetivo apenas de atender a demanda, isto é, o número de crianças nesta faixa
etária fora da escola.
No que diz respeito ao atendimento das
crianças com algum tipo de deficiência, pouco ou nada está sendo feito. As escolas estão
despreparadas para atender ao aluno com
necessidades educacionais especiais, faltam
salas de recursos, materiais auxiliares ao trabalho pedagógico, específicos e necessários
a cada deficiência e mais ainda Profissionais
Especializados.
O professor da classe comum trabalha
sozinho, muitas vezes não lhe chega nem as
devidas informações a respeito da situação
do aluno com deficiência, como por exemplo,
o nível de comprometimento da deficiência
naquela criança.
As salas de aula possuem mesas
com quatro cadeiras comuns, para atender
crianças ditas normais, o material pedagógico resume-se em livros de histórias infantis,
brinquedos de montar, alfabeto móvel entre
outros, mas nenhum material específico para
atender as particularidades dos alunos, não

possui uma brinquedoteca, há uma sala de
informática na maioria das escolas.
Mas sem uso, o professor não conta
com o trabalho do apoio pedagógico, às vezes nem do coordenador pedagógico, o único
espaço de lazer dentro da maioria das escolas são os parques na área externa, todos
sem coberturas , impróprio para o uso em
dias de chuva e frio intenso, os brinquedos
na sua maioria são velhos e em mau estado
de conservação, não há uma preocupação
em realizar pequenas mudanças que muitas
vezes provocam grandes avanços no desenvolvimento dos alunos. Mudanças essas de
ordem estruturais.
No geral os espaços e/ou ambientes de
educação infantil possuem um planejamento
empobrecido, geralmente é deixado de lado
no planejamento e mesmo quando tentam organizá-los, na maioria das vezes não se percebe uma preocupação em atender as necessidades e peculiaridades das crianças, mas
satisfazendo as exigências e necessidades
dos adultos. David & Weinstein citados por
Oliveira e orgs. (2004, p. 109) afirmam que:
Todos os ambientes construídos para
crianças deveriam atender a cinco funções relativas ao desenvolvimento infantil,
no sentido de promover: identidade pessoal, desenvolvimento de competência,
oportunidades para crescimento, sensação de segurança e confiança, bem como
oportunidades para contato social e privacidade (apud OLIVEIRA, 2004, p. 109).

Mas vai-se além, pois todo esse conhecimento a ser construído deve acontecer
em um espaço adequado à inclusão, e uma
estrutura muito bem planejada e acessível.
Conforme citação acima, o atendimento às
crianças na Educação Infantil teve até pouco
tempo, um caráter assistencial, com cuidados
físicos, saúde e alimentação, depois da LDB
9394/96 passou a ter um caráter educacional, essa mesma Lei, em seus artigos 58, 59
e 60 estabelece a educação especial como
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uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Entretanto, não houve uma preocupação
em estruturar o espaço físico, muito menos se
pensou em criar um espaço educacional inclusivo, apenas mudanças de ordem humana.
Nas pesquisas realizadas pela SME-SP,
em 02/11/2008 em relação às propostas dos
dirigentes, inclusive da atual gestão da cidade de São Paulo, o foco é sempre matricular
o maior número de crianças fora da escola
e não investimentos na estrutura física das
mesmas (EMEI´s), o que coloca em cheque
a qualidade da educação infantil e neste caso
acabam comprometendo o desenvolvimento
das crianças com ou sem necessidades educacionais especiais em todas as suas potencialidades.
O fato da Educação Infantil atualmente
fazer parte da secretaria da educação, como
primeira etapa da Educação Básica, representa uma conquista histórica para a educação.
Entretanto, muita coisa ainda precisa ser feita,
principalmente no que diz respeito ao atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino,
corroborando assim com o que preconiza a
LDB 9394/96 de forma que este possa fazer
uso dos equipamentos sociais com autonomia e competência.
Para tanto é esperado do sistema de
ensino regular adaptações significativas e necessárias em todos os âmbitos da unidade
educacional, em especial dos espaços/ambientes tornando a educação de fato inclusiva
e de qualidade para todos, que proporcione o
desenvolvimento integral dos alunos.

ESPAÇOS QUE DEVEM FAZER
PARTE DE QUALQUER INSTITUIÇÃO
DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA
PERSPECTIVA DA INCLUSÃO
Quando se pensa numa escola inclusiva, entende-se que medidas corretivas deverão fazer parte do meio educacional assegurando a todas as crianças com ou sem
necessidades educacionais especiais condições de acesso e permanência nas Instituições de Educação Infantil onde terão contato
com a diversidade, com diversas experiências
e conteúdos favoráveis ao desenvolvimento
das mesmas. Possibilitando a ampliação do
seu repertório cultural, proporcionando também uma maior aprendizagem e desenvolvimento.
Nessa perspectiva, as salas de vídeo,
de artes, brinquedoteca, mini quadras, ciclovias e mesmo as salas de aulas comuns
devem ser adequadas e/ou organizadas, de
modo que o que for realizado se reflita no
aprendizado e no conforto da criança. Espaços planejados e organizados proporcionando um ambiente acolhedor, tão necessário
nessa faixa etária. De acordo com Tempos e
Espaços para a Infância e Suas Linguagens
nos CEIs, creches e EMEIs da cidade de São
Paulo (2006, p. 38).
O espaço precisa ser cuidadosamente
preparado de modo a contemplar:
A. A segurança e o acolhimento da
criança;
B. A superação de obstáculos (locais
perigosos) e a promoção de desafios para a
sua exploração;
C. A gama de interesses e conhecimentos dos bebês e das crianças maiores;
D. A presença das produções infantis e
todas as demais marcas da infância nas mais
diversas formas de expressão na composição
estética do ambiente;
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E. A multifuncionalidade dos espaços e
a acessibilidade de materiais para as crianças
nas diferentes idades;
F. A diversidade das propostas para a
qual ele pode ser ambientado: momentos coletivos, em grupo ou individuais;
G. A ocorrência de interações sociais
prolongadas e criativas e espaços para cada
criança ter privacidade;
H. A presença de objetos que permitam
à criança ter contato com elementos de outras culturas e o convívio com uma diversidade maior de valores estéticos;
I. A visibilidade do espaço exterior;
J. O contato com o meio externo e os
elementos da natureza necessários à saúde
e à qualidade de vida.
Espaço físico e proposta educacional
não podem ser pensados separadamente,
conforme Horn (1999), “as escolas de educação infantil têm na organização dos espaços/ ambientes uma parte importante de sua
proposta pedagógica”.
Uma concepção educacional que se
propõe a favorecer o desenvolvimento de
uma criança autônoma, criativa, segura de si
e capaz de ter um bom nível de interação com
crianças e adultos, necessita de um ambiente
que proporcione as condições para que isso
aconteça.
O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Constituição Federal e a LDB
garantem às crianças brasileiras o direito ao
acesso à escola, espaço que se constrói para
as crianças e que lhes permite desfrutar da
infância com segurança, desenvolvimento,
aprendizagem e alegria.

Direito este que precisa ser conquistado a cada dia, já que não bastam garantias
legais. É preciso assegurar com políticas permanentes de inclusão e com embate cotidiano das priorizações de recursos o direito à
educação de qualidade para todos. Há a necessidade de se pensar em transformações.
Transformações essas que favoreçam a igualdade de oportunidades a todas as crianças
com e/ou sem necessidades educacionais
especiais de se desenvolverem plenamente.
Dessa forma, é de fundamental importância a adaptação dos espaços mínimos
existentes nos edifícios escolares como:
adaptação estrutural, do mobiliário, dos equipamentos que serão usados pelos alunos, a
acessibilidade de aluno com mobilidade reduzida nas dependências da escola para que
possam adquirir independência e autonomia
dentro do ambiente escolar.
Enfim, todas essas adaptações são
precisas e necessárias. Entretanto, como já
mencionado, as adaptações estruturais e as
adaptações curriculares fazem parte da proposta educacional inclusiva.
Assim sendo fazem-se necessários a
organização de espaços/ambientes diferenciados com recursos pedagógicos adequados às especificidades de cada deficiência. O
sistema educacional tem o dever de promover
e disponibilizar todos os tipos de recursos
para que os alunos explorem e se familiarizem
com objetos favoráveis à sua aprendizagem.
Ampliando suas experiências e propiciando o
desenvolvimento de seu potencial.
Partindo desse pressuposto o sistema
municipal de ensino regular deveria implementar em suas unidades educacionais o projeto
do MEC (2006) de implantação de salas de
recursos multifuncionais que tem como principal objetivo oferecer apoio a escolarização
a todos os alunos em classes comuns, reconhecendo as diferenças apresentadas por
cada um no processo de aprendizagem e
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propiciando um atendimento educacional especializado de complementação e suplementação ao processo educativo, desenvolvido
em outro espaço escolar. Conforme previsto
no inciso V do artigo 8o da Resolução CNE/
CEB n°. 2/2001.
As salas de recursos multifuncionais
são espaços da escola onde se realizam
atividades diferenciadas para o atendimento
das diversas necessidades educacionais especiais e para desenvolvimento das diferentes
complementações ou suplementações curriculares.
Veja a gama de recursos pedagógicos
desse projeto:
Entre a grande variedade de materiais
e recursos pedagógicos que podem ser utilizados na realização do trabalho na sala de
recursos multifuncionais, destacam-se:
• Jogos pedagógicos que valorizam os
aspectos lúdicos, a criatividade e o desenvolvimento de estratégias de lógica e pensamento. Os jogos e materiais pedagógicos podem
ser confeccionados pelos professores da sala
de recursos e devem obedecer a critérios de
tamanho, espessura, peso e cor, de acordo
com a habilidade motora e sensorial do aluno.
São muito úteis as sucatas, folhas coloridas,
fotos e gravuras, velcro, ímãs, etc;
• Jogos pedagógicos adaptados para
atender às necessidades educacionais especiais dos alunos, como aqueles confeccionados com simbologia gráfica, utilizada nas
pranchas de comunicação correspondentes
à atividade proposta pelo professor, ou ainda
aqueles que têm peças grandes, de fácil manejo, que contemplem vários temas e desafios para escrita, cálculo, ciências, geografia,
história e outros;
• Livros didáticos e paradidáticos impressos em letra ampliada, em Braille, digitais
em Libras, com simbologia gráfica e pranchas
de comunicação temáticas correspondentes

à atividade proposta pelo professor; livros de
histórias virtuais, livros falados, livros de histórias adaptados com velcro e com separador
de páginas, dicionário trilíngüe: Libras/ Português/Inglês e outros;
• Recursos específicos como reglete,
punção, soroban, guia de assinatura, material
para desenho adaptado, lupa manual, calculadora sonora, caderno de pauta ampliada,
caneta ponta porosa, engrossadores de lápis
e pincéis, suporte para livro (plano inclinado),
tesoura adaptada, softwares, brinquedos e
miniaturas para o desenvolvimento da linguagem, reconhecimento de formas e atividades
de vida diária, e outros materiais relativos ao
desenvolvimento do processo educacional;
• Mobiliários adaptados, tais como:
mesa com recorte, ajuste de altura e ângulo
do tampo; cadeiras com ajustes para controle
de tronco e cabeça do aluno, apoio de pés, regulagem da inclinação do assento com rodas,
quando necessário; tapetes antiderrapantes
para o não descolamento das cadeiras.
É possível observar que não se trata
de falta de políticas públicas ou de propostas
educacionais para que realmente a inclusão
torne um fato real no processo educativo;
como se percebe, o documento acima citado
é uma contribuição valiosa desenvolvida pelo
MEC a tempo suficiente para que já estava
adaptado e todos os materiais disponíveis ao
alcance das crianças.
As instituições de ensino deveriam realizar modificações de todo o espaço e mobiliário, inclusive das salas de aula, disponibilizando os recursos mais acessíveis e propiciando
às crianças escolher suas atividades e seus
próprios parceiros, interagindo entre si, sem
a mediação do adulto o tempo todo. As alterações do espaço contribuem também para
que as crianças se familiarizar e façam uso
dos recursos com mais propriedade, além
de poder contar com o apoio das salas de
recursos, com materiais tanto da tecnologia
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avançada, quanto os computadores e softwares específicos, como também os recursos
de baixa tecnologia, que podem ser obtidos
ou confeccionados artesanalmente pelo próprio professor, a partir de materiais que fazem
parte do cotidiano escolar, e que estão ao
alcance da gestão escolar e dos professores
tais como:
• Utilizar listras com cores contrastantes nos objetos (degraus de escadas, brinquedos do parque, objetos
no espaço, materiais de uso pessoal, para facilitar a visualização do deficiente visual);
• Apresentar objetos de tamanhos e
cores variadas (possibilita ao deficiente visual visualizar detalhes cada
vez menores) materiais esses que
também poderão ser confeccionados pelo professor;
• Confecção de bingos, jogos da memória (adaptados para a Língua de
sinais e ao sistema Braille) é possível encontrar esses jogos prontos no
mercado;
• Carimbos do alfabeto e numerais em
Língua de sinais;
• Utilizar mesa e cadeira ao invés de
carteira universitária com o aluno deficiente visual (facilita a organização
espacial);
• Utilizar carteira com o fundo de cor
escura (facilita a visualização dos
objetos sobre a mesa, pode utilizar
papel cartão escuro ou E.V.A preto
ou azul escuro);
• Confecção de diversos materiais pedagógicos com imagens (favorece a
alfabetização dos alunos deficientes
auditivos);

• Usar cores de giz brancas e amarelas (proporciona melhor contraste
em relação ao fundo da lousa preto
ou verde escuro) entre outros.
Esses recursos são simples, tem um
custo baixo e são muito importantes no processo de desenvolvimento dos alunos com
necessidades educacionais especiais, podendo estar presente no ambiente escolar,
juntamente com os recursos tecnológicos
mais avançados, quando esse passar a fazer
parte dos espaços educativos, pois sabe-se
que o sistema público é lento e as mudanças
só tomarão maiores dimensões em relação à
inclusão, à medida que a gestão da escola
realizar um trabalho coletivo com os demais
membros da equipe escolar, em parceria com
as famílias e comunidades locais, mobilizando o Sistema Educacional a fim de promover
mudanças básicas capaz de quebrar o ciclo
da exclusão para realmente melhorar a qualidade da educação.
Verificou-se que existem diversas propostas de vários autores, entretanto, alguém
tem de dar o primeiro passo é colocar à disposição das crianças espaços ricos de informações na vida delas, espaços que realmente reconheçam a importância das trocas que
ocorrem nos espaços como um fator necessário e fundamental na vida das crianças.
Portanto cabe ao educador infantil, uma
participação com maior consciência e compromisso com a mudança, intervindo de forma significativa no processo de organização
dos espaços, oportunizando momentos de
interações de várias naturezas com a diversidade cultural.

• Caneta hidrocor preta de ponta média ou lápis 6B (auxilia na discriminação visual);
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto atual, há a necessidade de traçar caminhos concretos na construção de
instituições que atendem crianças pequenas, em espaços inclusivos, que garanta o direito
à brincadeira, ao aconchego, a expressão, dentre outros princípios definidos nos critérios
nacionais para que realmente ocorra a tão discutida igualdade de oportunidades a todos os
alunos e a estes sejam oferecidos um atendimento de qualidade, isto é, o espaço deve ser
visto como um elemento curricular, o qual estrutura oportunidades de aprendizagens através
das interações possíveis entre crianças e objetos e entre elas.
Assim sendo, o espaço na educação infantil não é somente um local de trabalho, um
elemento a mais no processo educativo, mas é, antes de tudo, um recurso, um instrumento,
um parceiro do professor na prática educativa. Além de recursos de baixa tecnologia, que
podem ser obtidos ou confeccionados artesanalmente pelo professor, a partir de materiais que
fazem parte do cotidiano escolar, que estão ao alcance da gestão escolar e dos professores,
e que representam um ganho muito importante no processo educacional.
Nessa perspectiva pode-se afirmar que o objetivo geral deste artigo tornar-se-á um fato
real, que seria: Entender a escola como espaço educativo e inclusivo, capaz de promover a
ampliação das condições necessárias para contemplar o desenvolvimento das crianças com
necessidades educacionais especiais com uma educação de qualidade.
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