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ERRATA
Edição n. 43 - JUNHO/ 2021
• Referente à Edição n. 40, março/ 2021: desconsiderar a publicação da autora
LIA RAQUEL DE SOUZA SILVA, que consta no sumário (p. 7) e artigo na íntegra
(p. 427-436), por motivo de duplicidade com a Edição de n. 34 – setembro/ 2020.
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EDITORIAL
QUE LEITOR DEVEMOS FORMAR?
Se analisarmos as atividades de leitura
que compõem boa parte dos materiais didáticos, podemos pressupor que estamos formando dois tipos de leitores bem diferentes.
Com as atividades que pedem para os alunos decifrarem as informações por meio da
leitura em voz alta, linear e lenta das sílabas,
palavras e frases, buscamos formar a pessoa
que simplesmente decodifica os sinais gráficos para compreender sentidos já definidos
pela materialidade do próprio texto.
Mas temos de ter a clareza de que esse
leitor decodificador será um sujeito passivo,
que buscará o que o texto tem a dizer e não
desenvolverá a própria capacidade cognitiva
para construir sentidos para o texto. Dele não
poderemos esperar a criação de hipóteses
de sentido a partir da relação que ele poderia estabelecer entre os seus conhecimentos
prévios (sobre o assunto, sobre a situação comunicativa, sobre a língua, sobre o gênero de
texto, entre outros). Então, para ele, o sentido
do texto será sempre o mesmo, independentemente da situação de leitura, e esse leitor,
já dizia Silva (1985), será sempre dependente
de nós, professores, para legitimar sua compreensão.
Com as atividades que pedem para os
alunos construírem sentidos para o texto a
fim de chegarem a informações até mesmo
não previstas pelo autor, buscamos formar um
leitor ativo, que realiza uma leitura analítica,
dedutiva e não-linear ao fazer inferências. Inferência, nas palavras de Marcuschi (1997),
é uma atividade cognitiva que acontece ao
reunirmos algumas informações conhecidas
para chegarmos a novas informações. Para o
leitor ativo, a leitura aparece como uma prática social enraizada em um contexto social e
em um contexto histórico. Assim, esse leitor
procura detectar, a partir de aspectos verbais
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e não-verbais do texto, representações sobre
quem fala, aquilo de que se fala, a pessoa
para quem se fala e representações mais amplas do mundo. Esse leitor não só constrói o
texto, mas também se constrói no texto, como
sintetizam Koch e Elias (2006).
Constantemente, discutimos os males causados pela desinformação presente
nas “fake news” e a incapacidade de muitas
pessoas para perceber essa desinformação,
tomada por elas como verdade indiscutível.
Que tipo de leitor é capaz de suspeitar do que
se lê? O leitor decifrador ou o leitor produtor
de sentido? Certamente, é o segundo.
Se também não houver dúvidas de que
devemos formar o leitor ator, criador de sentido, tomemos cuidado, pois, com as atividades que desenvolvemos para ensinar leitura.
E nos afastemos da ideia de que o leitor ativo
tem idade.
Para Carvalho (2003) e Carvalho Pinto
(2021), o leitor-ator, criador de sentido, pode
ser formado desde a Educação Infantil, no
contexto do letramento. Desde lá, o professor pode ajudar o aluno a desenvolver habilidades de leitura (antecipação de sentidos,
criação de hipóteses de leitura por meio de
indícios não-linguísticos), a motivar-se por
objetivos de leitura e a não se apegar aos
comportamentos alfabéticos. Para tanto, o
professor pode preencher os encontros nas
escolas com diversificados gêneros de textos
selecionados a partir de situações reais de
comunicação criadas pelos projetos pedagógicos.

ADRIANA CINTRA DE CARVALHO PINTO
Professora-pesquisadora do Departamento
de Ciências Sociais e Letras e do Programa
de Pós-graduação em Linguística Aplicada
da Universidade de Taubaté - UNITAU.
Doutora em Linguística Aplicada e Estudos da
Linguagem (PUC-SP). Mestra em Linguística
Aplicada (UNITAU). Lattes: http://lattes.cnpq.
br/2645442455527908.
REFERÊNCIAS
CARVALHO, A. C. Desenvolvimento da competência
genérica na prática de leitura de crianças não-alfabetizadas como parte do processo de letramento.
Dissertação (Mestrado, Linguística Aplicada). Departamento de Ciências Sociais e Letras, Universidade
de Taubaté, 2003.
CARVALHO PINTO, A. C. de. Leitura para além das
letras: uma experiência pedagógico-profissional na
educação infantil. In. GOUVEA, L. G.; SILVA, R. M.
TRAVASSOS, T.; CUNHA, V. M. P. A Unitau na comunidade: relatos de práticas de extensão (recurso
eletrônico). Taubaté: EdUnitau, 2021. p. 39-52.
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006.
MARCUSCHI, L. A. Exercícios de compreensão ou
copiação nos manuais de ensino. Aberto, v.69, ano
16, jan./mar., 1997, p.64-82.
SILVA, E. T. da. Leitura e realidade brasileira. 2.ed.
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985.

Por fazer parte do mundo letrado, toda
pessoa, desde pequena, tem o direito de ser
formada para atuar conscientemente pela leitura. Que bela obra docente contribuir para a
garantia desse direito!
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AS CONTRIBUIÇÕES DO LÚDICO DURANTE A ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Este artigo vem buscar reflexões pertinentes a respeito das contribuições do lúdico
durante a alfabetização. Brincar é um direito legítimo da infância e representa um aspecto crucial
do desenvolvimento físico, intelectual e social de uma criança. O brincar como meio ou contexto
no desenvolvimento da alfabetização precoce tem sido intensamente investigado nas últimas duas
décadas. O jogo não deve ser uma atividade independente. A instrução baseada em habilidades
básicas de alfabetização é recomendada como um complemento às estratégias relacionadas ao
brincar, presumivelmente mesmo para crianças que correm o risco de não aprender a ler e de
fracasso escolar. Por meio da brincadeira a criança vivencia situações do cotidiano, experimenta
papéis e normas, incorporando informações e transformando situações da vida real, a brincadeira
leva a criança a se relacionar com questões pessoais com a realidade do meio ambiente e de
sua sociedade.

Palavras-chave: Complemento; Estratégias; Infância.
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INTRODUÇÃO

P

or meio da brincadeira, a criança pode vivenciar novas situações, ajudando a entender e assimilar o mundo com mais facilidade. A criança além da imaginação,
cria laços afetivos com brinquedos e inventa, também aprende a respeitar regras
e regulamentos.
Daí a importância do lúdico na educação pré-escolar como estimulador do desenvolvimento motor cognitivo e criativo da criança. Assim, por meio de regras, as crianças ganham
autoconfiança e estimulam o questionamento e a correção de suas ações, analisando e comparando pontos de vista e cuidando dos materiais utilizados.
Através das brincadeiras, as crianças aprendem a fazer e praticar novos sons. Eles
experimentam um novo vocabulário, por conta própria ou com amigos, e exercitam sua imaginação contando histórias,
[...] o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. No brinquedo, a criança
sempre se comporta além do comportamento habitual da sua idade, além do seu comportamento
diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade. Como no foco de lente de
aumento, o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada,
sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007, p.122).

Brincar nutre o desenvolvimento e preenche a necessidade inata de aprender do bebê.
A brincadeira assume muitas formas, desde sacudir um chocalho, esconder-se e esconder-se.
A brincadeira pode ser feita por uma criança sozinha, com outra criança, em grupo ou com
um adulto.
No cérebro, o aprendizado ocorre no sistema nervoso central por meio da troca de
conexões sinápticas. Essas conexões mudam com cada nova informação capturada pelo
cérebro. E, a formação de diferentes conexões sinápticas resulta em novos conhecimentos e
habilidades.
O que auxilia neste processo de desenvolvimento de novas habilidades? A chave é a
qualidade dos estímulos. Uma das melhores maneiras de uma criança desenvolver novas
habilidades cognitivas é brincando,
Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam
apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções [...], estimula o planejamento das ações e possibilitam a construção
de uma atitude positiva diante dos erros, uma vez que as situações se sucedem rapidamente e
podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL, 1998, p.46).

Brincar é essencial para o desenvolvimento geral da criança - o principal meio de brincar é o movimento. É por meio do movimento que a criança passa a conhecer e perceber o
mundo ao seu redor, usando seus sentidos para se comunicar e estabelecer relações com o
meio ambiente e outras pessoas ao seu redor.
A atividade de brincar estimula as capacidades sensório-motoras da criança, ativa um
sistema de recompensa no cérebro e exercita o córtex pré-frontal, que é responsável pelas
habilidades de planejamento e tomada de decisão.
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HABILIDADES DE ESCRITA E LEITURA
UTILIZANDO JOGOS E BRINCADEIRAS
Antes de estimular a criança a praticar
a leitura, é necessário despertar a motivação
e a curiosidade por meio da literatura que
interessa ao aluno.
Em uma classe de alunos de 5 anos de
idade, a fim de ensinar a classe a escrever
seus nomes e os nomes de seus colegas,
um professor pode usar um “jogo da forca
de nomes”.
Neste jogo, cada criança deve dizer uma
letra diferente para formar o nome próprio nos
espaços em branco. Em caso de erro, o carrasco é sacado pelo professor. Além disso,
um “alfabeto móvel” é usado para que os alunos possam escrever seus nomes movendo
letras móveis. Essa prática pedagógica contribui positivamente para a aprendizagem e o
aprimoramento da leitura e da escrita.
Outra forma de estimular a escrita infantil é diversificar atividades em que cada aluno possa escrever e descrever características
pessoais de pessoas de sua família, como
pais, tios e avós. As crianças podem usar
uma foto que trouxeram com elas e escrever
sobre ela - onde a foto foi tirada, quem estava lá naquele dia ou por que essa foto foi
escolhida,
Alfabetização tem início bem cedo e não
termina nunca. Nós não somos igualmente alfabetizados para qualquer situação
de uso da língua escrita. Temos a facilidade de lermos determinados textos e evitamos outros. O conceito também muda
de acordo com as épocas, as culturas
e a chegada da tecnologia (FERREIRO,
2004, p. 14).

Quando jogamos usando todo o nosso
corpo, nosso cérebro libera neurotransmissores ligados ao sistema de recompensa e
prazer. Dessa forma, podemos perceber que
as emoções positivas desempenham um papel crucial em nossa capacidade de aprender com interesse e motivação. Proporcionar

emoções favoráveis à aprendizagem só é
possível se o processo for motivador para o
aluno. Sem motivação ou interesse, não há
aprendizagem.
Para desenvolver uma aprendizagem
eficaz, é necessário construir e modelar novas memórias cerebrais que só se prendem
ao nosso cérebro se apresentarem valor e
significado para o aluno. Assim, emoções
negativas durante o processo de aprendizagem podem gerar respostas negativas, como
estresse ou medo, que afetam a atenção e
concentração do aluno.
Por isso, aprender por meio de atividades lúdicas e dinâmicas fará toda a diferença
nas habilidades acadêmicas do aluno. Como
em outras áreas do desenvolvimento da primeira infância, as teorias “clássicas” de Piaget e Vygotsky fornecem um forte arcabouço
teórico para investigar as relações entre brincar e alfabetização.
As observações derivadas da perspectiva piagetiana enfatizam o valor do jogo social
imaginativo na prática e consolidação de habilidades cognitivas gerais, como representação simbólica, e habilidades de alfabetização
emergentes, como reconhecimento de letras.
Essa perspectiva também incide nas interações entre indivíduos e objetos que fazem
parte do ambiente físico, levando ao desenvolvimento de centros lúdicos enriquecedores na leitura e na escrita como estratégia
de intervenção. De acordo com Piaget o que
difere as atividades lúdicas das não lúdicas
é apenas:
[...] uma variação de grau nas relações de
equilíbrio entre o eu e o real, ou melhor,
entre a assimilação que é a aplicação dos
esquemas ou experiências anteriores a
uma nova situação, incorporando-a e a
acomodação (modificação dos esquemas
anteriores, ajustando-os à nova situação).
Dentro dessa concepção, o jogo começa
quando a assimilação predomina sobre a
acomodação (PIAGET, 1978, p. 10).
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A teoria de Vygotsky concentra sua
atenção no papel dos adultos e colegas na
aquisição de práticas de alfabetização social
durante as brincadeiras. Argumentando que
a aquisição da alfabetização é um processo
social e construtivo que começa muito cedo
na vida, esta teoria postula que as crianças
desenvolvem conceitos e habilidades de alfabetização por meio de experiências cotidianas com outras pessoas, incluindo a leitura
de histórias ao mesmo tempo, hora de dormir
e brincadeiras imaginativas,
A importância do brincar para o desenvolvimento infantil reside no fato de esta
atividade contribuir para a mudança na
relação da criança com os objetos, pois
estes perdem sua força determinadora na
brincadeira. A criança vê um objeto, mas
age de maneira diferente ao que vê. Assim, é alcançada uma condição que começa a agir independentemente daquilo
que vê (VYGOTSKY, 1988, p. 127).

Piaget (1976) afirma que os jogos e as
atividades lúdicas se tornam significativas, à
medida que a criança se desenvolve, com a
livre manipulação de materiais variados, ela
passa a reconstruir e reinventar as coisas, o
que já exige uma adaptação mais completa.
Essa adaptação só é possível a partir do momento em que ela própria evolui internamente, transformando essas atividades
lúdicas (que é o concreto da vida dela) em
linguagem escrita (que é o abstrato).
Embora singularmente essas teorias
clássicas não explicam a dinâmica da interface lúdica-alfabetização, por exemplo, como
a atividade lúdica influencia o desenvolvimento da alfabetização, elas oferecem categorias
de comportamento aparentemente compartilhadas pela brincadeira e pela alfabetização, como transformações imaginadas, pensamento narrativo, meta- discurso do jogo e
interação social,

O jogo como promotor de aprendizagem
e do desenvolvimento passa a ser considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já que coloca o aluno diante de situações lúdicas
como o jogo pode ser uma boa estratégia
para aproximá-los dos conteúdos culturais
a serem vinculados na escola (KISHIMOTO, 1994, p.13).

Durante a primeira infância, as brincadeiras
infantis tornam-se cada vez mais complexas, envolvendo altos níveis de organização e exigindo
habilidades sociais, físicas e cognitivas cada vez
mais sofisticadas.
Embora todas as crianças se envolvam
em uma variedade de tipos diferentes de brincadeiras, algumas são mais comuns em diferentes
idades. Bebês e crianças pequenas se envolvem
em brincadeiras exploratórias e sociais (como
"esconde-esconde").
A exploração precede o jogo e é um momento de coleta de informações e descoberta
das propriedades e atributos de um objeto, situação ou ideia. As crianças desenvolvem "brincadeiras funcionais" envolvendo a repetição de
determinadas ações físicas e brincadeiras de faz
de conta desde o início.
Com o desenvolvimento da imaginação,
as crianças mais velhas se envolvem em brincadeiras construtivas, brincadeiras de faz de conta
e brincadeiras de linguagem. Eles demonstram
habilidades crescentes de resolução de problemas, linguagem e colaboração e mostram maior
atenção aos processos, estruturas e resultados.
Eles são altamente intencionais em sua atividade e são mais capazes de combinar e usar
materiais de maneiras mais complexas. A brincadeira sócio dramática, envolvendo a cooperação
e a coordenação da brincadeira entre duas ou
mais crianças, geralmente começa quando as
crianças têm 4 ou 5 anos de idade e é cognitivamente exigente, pois as crianças simultaneamente mantêm em mente o que negociaram para seu
papel e caráter, as outras crianças personagens
e o que foi acordado como enredo, bem como
o que os diferentes objetos representam.
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Brincar pode promover o desenvolvimento do cérebro de uma criança de várias
maneiras, incluindo o fornecimento de experiências de vida cruciais para estabelecer as
bases para o crescimento do cérebro.

É na atividade de jogo que a criança desenvolve o seu conhecimento do mundo
adulto e é também nela que surgem os
primeiros sinais de uma capacidade especificamente humana, a capacidade de
imaginar [...]. Brincando a criança cria
situações fictícias, transformando com
algumas ações o significado de alguns
objetos (VYGOTSKY (1998, p. 122).

Os cérebros infantis são equipados com
uma superabundância de conexões de células cerebrais (sinapses). A superprodução de
sinapses permite que as informações capturadas desde os primeiros anos construam uma
base para o cérebro,

A criatividade está intimamente ligada
ao pensamento divergente, que explora muitas soluções possíveis e normalmente gera
ideias criativas. Muitos estudos descobriram
que brincar está altamente associado ao pensamento divergente.

A cognição e o desenvolvimento intelectual são exercitados em jogos onde a criança possa testar principalmente a relação
causa-efeito. Na vida real isto geralmente
é impedido pelos adultos para evitar alguns desastres e acidentes. Entretanto, no
jogo ela pode vivenciar estas situações e
testar as mais variadas possibilidades de
ações. Suas ações interferem claramente
no resultado do jogo. É necessário então
que a criança passe a realizar um planejamento de estratégias para vencer o jogo.
No jogo individual a criança pode testar
as possibilidades e vontades próprias e
relacioná-las com as consequências e resultados (CORDAZZO, 2007, p.95).

Por meio das brincadeiras, a criança
está sempre se comportando acima de sua
idade, acima de seu comportamento usual
do dia a dia; ela está um pouco adiante dela
mesma,

BENEFÍCIOS DO LÚDICO PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Um ambiente enriquecido com jogos,
jogos sensoriais e materiais lúdicos fornece
as experiências de vida perfeitas para construir essa base. Se essas experiências estiverem ausentes, as sinapses relacionadas serão
perdidas.
Os neurocientistas descobriram que
o enriquecimento, como brinquedos, jogos
e brincadeiras, pode alterar a química e a
fisiologia do cérebro. A área do cérebro associada a um processamento cognitivo superior (o córtex cerebral) pode se beneficiar
do enriquecimento ambiental e brincar mais
do que outras partes do cérebro. Segundo
VYGOTSKY (1998, p. 122):

O jogo é, portanto, sob as suas duas
formas essenciais de exercício sensório
motor e de simbolismo, uma assimilação
da real à atividade própria, fornecendo a
esta seu alimento necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos
ativos de educação das crianças exigem
todos que se forneça às crianças um material conveniente, a fim de que, jogando,
elas cheguem a assimilar as realidades
intelectuais que, sem isso, permanecem
exteriores à inteligência infantil (PIAGET,
1976, p.160).

Brincando a criança cria, recria e inventa novas manifestações adequando-se a sua
realidade, sendo capaz de entrar num estado
de sonhos e fantasias, onde encontra espaço
para representar o mundo de sua forma.
Durante os jogos e brincadeiras a criança aprende naturalmente e o professor deve
agir como mediador nesse processo de interação entre brincadeiras e aprendizagem,
trabalhando a motricidade, o cognitivo, o lado
emocional e social de cada uma. Para Brougère (1998):
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A brincadeira é então um espaço social,
já que não é criado por natureza, mas
após uma aprendizagem social, e supõe
uma significação conferida por vários jogadores (um acordo). [...] Esse espaço
social supõe regras. Há escolha e decisão
continuada da criança na introdução e no
desenvolvimento da brincadeira. Nada
mantém o acordo senão o desejo de todos os parceiros. Na falta desse acordo,
que pode ser negociado longamente, a
brincadeira desmorona. A regra produz
um mundo específico marcado pelo exercício, pelo faz-de-conta, pelo imaginário.
Sem riscos, a criança pode inventar, criar,
experimentar neste universo. [...] Portanto, a brincadeira não é somente um meio
de exploração, mas também de invenção
(BROUGÈRE, 1998b, p.192-193).

Nas ideias do autor, há condição da
criança criar a brincadeira, pois essa situação
comporta menos riscos e mais possibilidades de descobrir novas experiências e novos
comportamentos.

O LÚDICO COMO PROMOTOR
DE RESOLUÇÕES CRIATIVAS DE
PROBLEMAS
Falar em criatividade é considerar um
elemento essencial da ação inovadora entendida como um processo de aperfeiçoamento
do que já existe. Por isso, o campo educacional em seu desejo de transformar o indivíduo
deve promover uma ação que permita integrar
esta dimensão criativa,
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 atenção, imitação,
memória, imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação, da utilização
e da experimentação de regras e papéis
sociais (LOPES, 2006, p. 110).

O jogo no desenvolvimento do pensamento criativo é um artigo que permite compreender as múltiplas manifestações do jogo
no campo educacional, mas, sobretudo, ajuda a perceber como o jogo é pretexto para o
desenvolvimento de processos de pensamento criativo a partir da avaliação de estruturas
convergentes e divergentes.
Assim como existem formas de obstruir
o sentido do jogo, também existem múltiplos
mecanismos para ativar o jogo como uma experiência de fruição, ludicidade e desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Segundo
Santos (2008, p. 15):
As brincadeiras alimentam o espírito, o
imaginário exploratório e incentivo do faz-de-conta e, a isso, chamamos de lúdico.
Brincar tem o sabor de desconhecer o
que se conhece, pois, cada brincadeira
é um universo a ser sempre descoberto,
vivido e aprendido. O faz-de-conta tem um
sentido muito profundo e repleto de significados em nossa vida, principalmente a
vida da criança (SANTOS, 2008, p. 15).

Brincadeira e criatividade são aspectos
importantes do desenvolvimento humano.
Considerar o jogo e a criatividade dentro do
conteúdo da teoria do afeto pode aumentar a
compreensão de suas origens e mecanismos
de ação.
Brincadeira e criatividade não são fáceis de definir. Eles podem ser substantivos
(lúdico, lúdico, criação, criatividade, criatividade), verbos (brincar, criar), adjetivos (lúdico,
criativo) ou advérbios (lúdico, criativo).
Nuances parecem permear essas palavras. Pode haver criatividade não lúdica (por
exemplo, fazer algo novo sem o aspecto de
diversão)? Que tal brincadeiras não criativas
(por exemplo, jogos estruturados e brincadeiras repetitivas)?
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As contribuições das atividades lúdicas
no desenvolvimento integral indicam que
elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que
todas as dimensões estão vinculadas à
inteligência, sendo a afetividade a que
constitui a energia necessária para a
progressão psíquica, motora, intelectual
e motriz da criança (NEGRINE, 1994, p.
19).

A brincadeira pode ser vista como um
comportamento ou como uma atividade mental interna (como em “experimentos mentais”).
A brincadeira tem sido definida como uma atividade recreativa, especialmente a atividade
espontânea de crianças.
Isso levanta a questão de alguma forma, visto que a psicanálise infantil mostrou
que o brincar na terapia muitas vezes reflete
antecedentes anteriores e preocupações e
fantasias atuais que estão sendo representadas no presente. Frequentemente, há uma
sensação de “diversão” e “prazer” associada
à brincadeira.
A brincadeira pode ser vista como um
processo afetivo, com seus mecanismos de
ação descritos a seguir. A criatividade é um
atributo, um qualificador (novo, único), melhor
explorado como parte do desenvolvimento
cognitivo (por exemplo, pensamento divergente, simbolismo e elementos de fantasia).
A brincadeira e a criatividade podem ser profundamente afetadas de várias maneiras pelo
ambiente ao longo do desenvolvimento,

as leis da natureza, o adulto introduz novos conceitos por ela vivenciados, complementando assim, a sua integração
(CUNHA, 2000, p. 35).

A brincadeira pode ser conceituada
como um processo que envolve os efeitos
positivos de interesse, prazer e surpresa. O
que chamamos de jogo parece envolver oscilações entre aumentos e diminuições de estímulos associados a interesse e prazer.
A surpresa pode rapidamente se tornar tingida de afetos positivos ou negativos.
Mesmo que um afeto negativo seja provocado
brevemente (por exemplo, medo ou angústia),
uma redução de estímulos (prazer) pode ser
experimentada como prazerosa (por exemplo,
brincar).
É importante observar que tanto o jogo
quanto a criatividade podem ser profundamente inibidos pelo uso excessivo de afetos
negativos - por exemplo, medo e vergonha no desenvolvimento inicial. Afetos negativos
podem restringir o interesse e o prazer da
criança - brincar - e a capacidade de pensar
expansivamente - criatividade. Por outro lado,
o incentivo (por exemplo, o interesse e a validação dos pais) pode aumentar tanto o jogo
quanto a criatividade.

O brinquedo e as brincadeiras são excelentes oportunidades para nutrir a linguagem da criança. O contato com diferentes
situações estimula também a linguagem
interna e o aumento do vocabulário. O
entusiasmo da brincadeira faz com que a
linguagem verbal se torne mais fluente e
haja maior interesse pelo conhecimento
de palavras novas. A variedade de situações que o brinquedo possibilita pode
favorecer a aquisição de novos conceitos.
A participação de um adulto, ou criança
mais velha, pode enriquecer o processo;
a criança faz experiências descobrindo
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A ALFABETIZAÇÃO UTILIZANDO AS
TECNOLOGIAS
Vinte anos atrás, começou a incorporação massiva da computação no espaço
de trabalho e, imediatamente, no espaço da
família. A ideia de um computador pessoal
parecia incomum no início. Vinte anos depois,
fala-se com naturalidade sobre meu computador de escritório, meu computador de casa,
meu laptop. Em outras palavras, é natural que
uma pessoa tenha à sua disposição três computadores diferentes, para usos parcialmente
coincidentes.

Dez anos atrás, poderia se herdar um
computador. Hoje os jovens da família exigem
processadores potentes, de alta velocidade
de navegação. Os computadores adultos não
são mais herdáveis. A reciclagem de computadores - por razões óbvias de economia de
mercado - é subdesenvolvida e, pelo que sei,
limitada a algumas ONGs que apoiam o chamado "terceiro mundo", e a alguns projetos
de informática em alguns países.
Sirva como uma introdução mínima para
dizer que já se tem, no nível da educação básica, “crianças informatizadas”, como antes
tínhamos “filhos da televisão”. Entende-se por
isso: crianças que nasceram e cresceram sabendo que essa tecnologia estava instalada
na sociedade.
Para alguns, essa tecnologia foi instalada e visível em suas casas (embora não
necessariamente "à sua disposição"). Para
outros (a grande maioria) era uma das muitas
tecnologias de "objeto de desejo", mas fora
de alcance. Em ambos os casos, e isso é o
que me importa, nasceram com a tecnologia
instalada na sociedade,

A Informática Educativa se caracteriza
pelo uso da informática como suporte ao
professor, como um instrumento a mais
em sua sala de aula, no qual o professor possa utilizar esses recursos colocados à sua disposição. Nesse nível, o
computador é explorado pelo professor
especialista em sua potencialidade e capacidade, tornando possível simular, praticar ou vivenciar situações, podendo até
sugerir conjecturas abstratas, fundamentais a compreensão de um conhecimento
ou modelo de conhecimento que se está
construindo (BORGES, 1999. 136).

Antes, o teclado para digitação definia uma instância específica de aprendizagem chamada "digitação". Hoje não existem
institutos privados - nem mesmo aqueles
de qualidade questionável - que promovam
a digitação. A escola não assume - porque
nunca assumiu o teclado como instrumento
de escrita. É como se assumimos, implicitamente, que “não importa” enfrentar o teclado
do computador com duas mãos e com dez
dedos do que com alguns dedos, sempre em
combinação com o mouse.
O vaivém do olhar entre a tela e o teclado multiplica os erros e contribui para a
preferência do mouse ao teclado, o que, por
sua vez, contribui para subestimar as enormes vantagens deste teclado associado a um
processador de texto.
As novas tecnologias reavaliaram um de
nossos dedos: o polegar. Claro, esse dedo é
a peça-chave da capacidade de preensão de
nossa mão, mas a beleza da mão é cantada
por meio dos dedos longos, não por meio
desse dedo curto e rechonchudo privilegiado
- sim - para impressões digitais.
As novas gerações estão testando a
mobilidade deste dedo em minúsculos dispositivos digitais portáteis e controles remotos.
Os jovens têm uma mobilidade invejável nos
polegares,
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O uso do computador na escola só faz
sentido na medida em que o professor o
considerar como uma ferramenta de auxílio e motivadora à sua prática pedagógica, um instrumento renovador do processo ensino-aprendizagem que lhe forneça
meios para o planejamento de situações e
atividades simples e criativas e que, consequentemente, lhe proporcione resultados positivos na avaliação de seus alunos
e de seu trabalho (LUCENA 2002, p. 2).

À medida que novos letramentos que
incluem tecnologias digitais e de mídia evoluem, preparar os alunos para entender e se
ajustar a essas demandas de letramento é
fundamental para as expectativas atuais e futuras de prazer e trabalho.
Por exemplo, os professores podem se
identificar com modelos anteriores de alfabetização que são encadernados com papel e
lápis; no entanto, novas concepções envolvem mudanças contínuas de visões de leitura
e escrita, particularmente com o advento da
Internet.
Esses novos letramentos incluem formatos de texto inovadores, novas expectativas
do leitor e novas atividades. Eles estendem
as experiências de alfabetização tradicionais
com a compreensão de informações na Internet; uso eficaz de motores de busca para
localizar informações; avaliação de fontes da
Internet; comunicação por e-mail, textos e bate-papos; e o uso de programas de processamento de texto.

A mudança da função do computador
como meio educacional acontece juntamente com um questionamento da função da escola e do papel do professor. A
verdadeira função do aparato educacional
não deve ser a de ensinar, mas sim a de
criar condições de aprendizagem. Isso
significa que o professor precisa deixar
de ser o repassador de conhecimento – o
computador pode fazer isso e o faz tão
eficiente quanto professor – e passar a
ser o criador de ambientes de aprendizagem e o facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do aluno (VALENTE,
1993, p. 6).

Trazer novos letramentos para a sala de
aula não é uma tarefa fácil para um professor,
especialmente quando dois terços dos professores se sentem despreparados para usar a
tecnologia.
Os professores também enfrentam desafios adicionais. Isso inclui problemas com
recursos (falta de tecnologia, tempo ou suporte técnico), conhecimento e habilidades
do professor (conhecimento tecnológico e
pedagógico inadequado), liderança escolar
(falta de planejamento ou programação escolar), atitudes e crenças dos professores (não
valorizar ou ser medo do uso de novas tecnologias) e avaliações (tradicionais em vez
de corresponder às expectativas dos novos
letramentos).

A Internet tem feito com que os educadores enfrentam questões relacionadas às
novas tecnologias, visto que inovações tecnológicas anteriores nunca foram adotadas
tão rapidamente e em tantos lugares ao mesmo tempo. A Internet permite a disseminação
imediata de informações por meio do clique
de um único link, por exemplo,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Brincar é uma prática de ensino fundamental para o aprendizado e desenvolvimento da
linguagem e alfabetização. Brincar é essencial para estimular e integrar uma ampla gama de
habilidades intelectuais, físicas, sociais e criativas das crianças. Práticas eficazes na primeira
infância usam abordagens integradas de ensino e aprendizagem para apoiar interações sustentadas e compartilhadas com as crianças.
Por meio de brincadeiras e outras oportunidades, as crianças aprendem a compreender
e construir ideias sobre o mundo social e natural - as pessoas, lugares, objetos e experiências
que encontram todos os dias.
A linguagem é um dos muitos resultados que as crianças podem aprender brincando.
Ao planejar experiências de aprendizagem integradas e holísticas, os educadores podem criar
oportunidades para vários tipos de brincadeiras e exploração infantil de andaimes.
Juntamente com os aspectos do desenvolvimento físico, sócio emocional e cognitivo,
as habilidades de linguagem podem ser exploradas e aprendidas por meio de “andaimes”
de brincadeiras infantis.
No entanto, os educadores têm um papel importante na configuração de experiências
lúdicas. Eles também podem entrar na brincadeira quando relevante, a fim de modelar novos
comportamentos lúdicos e linguagem. Esse envolvimento de adultos permite que as crianças
sejam desafiadas a desenvolver suas brincadeiras independentes.
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A AFETIVIDADE E SUAS RELAÇÕES COM OS PROCESSOS
COGNITIVOS
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar a importância da afetividade nas relações
sociais, em especial na família e na escola e suas implicações no processo de aprendizagem
e desenvolvimento do indivíduo, tomando como base principal a teoria de Henri Wallon, mas
buscando em outros teóricos dados que enriqueçam a compreensão desses processos e apontem
possíveis soluções para aqueles casos em que o desenvolvimento de aprendizagem sofra alguma
variação.

Palavras-chave: Afetividade; Desenvolvimento Cognitivo; Aprendizagem; Wallon; Paín.
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INTRODUÇÃO

A

afetividade é elemento chave na construção dos processos cognitivos, sem esta
o indivíduo não processa o conhecimento adquirido nem as experiências vividas
de maneira que estes não são apreendidos e o processo de construção do conhecimento sofre falhas que marcaram seu desenvolvimento de forma acentuada podendo
até ser permanente.
Sendo a afetividade de tão grande importância faz-se necessário um estudo aprofundado
de seu funcionamento e de seus mecanismos, bem como de sua importância no processo
de construção do conhecimento.
Para tanto analisar-se-ão as teorias dos mestres que embasam a teoria da Psicopedagogia, quais sejam: Henry Wallon, Sara Paín, Jean Piaget e Lev Vygotsky, bem como de outros
especialistas na área.
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HENRI WALLON
Segundo estudos bibliográficos desta
pesquisa, o psicólogo e médico Henri Paul
Hyacinthe Wallon nasceu em Paris, França, em
1879, graduou-se também em Filosofia. Atuou
como médico na Primeira Guerra Mundial, cuidando de pacientes com distúrbios psiquiátricos. Em 1925, criou um laboratório de psicologia biológica da criança (GALVÃO, 2004).
Mais tarde, tornou-se professor da Universidade Sorbonne e vice-presidente do Grupo Francês de Educação Nova – instituição
que ajudou a revolucionar o sistema de ensino daquele país e da qual foi presidente
de 1946 até morrer, também em Paris, em
1962. Sua vida foi dedicada ao conhecimento
da infância e dos mecanismos da inteligência
destas (GALVÃO, 2004).
Participou das forças de resistência
contra o nazismo de Hitler e foi perseguido
pelo Gestapo durante a segunda grande guerra. Em 1947 propôs mudanças no sistema
educacional da França coordenando o projeto
de reforma do ensino, o Langevin-Wallon e
no qual muito de nossa LDB foi influenciada
(GALVÃO, 2004).
A ideia de que a escola deve propiciar
uma formação integral é comum aos padrões
atuais de educação e esta foi introduzida por
Wallon, sua teoria pedagógica prega que o
desenvolvimento intelectual envolve muito
mais que mecanismos biológicos, ele foi o
primeiro a levantar a relevância das emoções
da criança em sala de aula. Estruturou suas
ideias de forma a considerar a afetividade, o
movimento, a inteligência e a formação do indivíduo como pessoa, ele dizia que reprovar é
sinônimo de expulsar, negar, excluir. Ou seja,
“a própria negação do ensino”. Para Wallon
as emoções são parte importante do desenvolvimento humano e é através delas que o
indivíduo mostra seus desejos e vontades
(GALVÃO, 2004).

AFETIVIDADE
Com ser geneticamente social, a criança,
sem dúvida, tem a necessidade de que a
interação e a aprendizagem se construam
num clima de afeto, respeito, compreensão, pois a crianças que se sentem respeitada, amada, valorizada, adquire confiança
e aprende a amar ( WALLON, 1986).

O conceito de fenômenos afetivos ou de
afetividade é bastante divergente, a literatura
específica apresenta termos como afeto, sentimento e emoção como sendo sinonímicos,
mas o termo emoção está geralmente relacionado à esfera biológica do comportamento humano, estando ligado a manifestações
orgânicas de agitação ou de reações físicas
desta natureza.
A afetividade refere-se às experiências
individuais e relações de interação mais complexas inerentes aos seres humanos. A variação semântica da terminologia depende do
autor e de sua origem.
O autor Pino evidenciou que esses fenômenos estão relacionados às experiências
que caracterizam cada sujeito individualmente: “é afetado pelos acontecimentos da vida
ou, melhor, pelo sentido que tais acontecimentos têm para ele” (p. 128). Portanto:
[...] os fenômenos afetivos representam
a maneira como os acontecimentos repercutem na natureza sensível do ser humano, produzindo nele um elenco de reações matizadas que definem seu modo
de ser no mundo. Dentre esses acontecimentos, as atitudes e as reações dos
seus semelhantes a seu respeito são, sem
sombra de dúvida, os mais importantes,
imprimindo às relações humanas um tom
de dramaticidade. Assim sendo, parece
mais adequado entender o afetivo como
uma qualidade das relações humanas e
das experiências que elas evocam [...].
São as relações sociais, com efeito, as
que marcam a vida humana, conferindo
ao conjunto da realidade que forma seu
contexto (coisas, lugares, situações, etc.)
um sentido afetivo (PINO, p. 130-131).
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Os fenômenos afetivos ainda que subjetivos são também dependentes das interações socioculturais e relacionam-se com as
interações, relações e experiências humanas.
Sendo assim, essas relações e interações
atribuirão aos objetos que as produzem um
sentido afetivo.
Wallon (1986) estruturou em seus estudos sobre a afetividade humana as características e complexidades do desenvolvimento
da mesma bem como as relações desta com
outras atividades psicológicas inerentes aos
seres humanos. Segundo ele, a afetividade
é fundamental e indispensável ao funcionamento da inteligência e é ela quem determina os interesses e as necessidades de cada
indivíduo.
Tendo as emoções papel de tanta relevância na formação psíquica do indivíduo,
Wallon a coloca como elo entre o social e o
orgânico. Assim que nasce a criança:
[...] meios de ação sobre as coisas circundantes, razão porque a satisfação
das suas necessidades e desejos tem de
ser realizada por intermédio das pessoas adultas que a rodeiam. Por isso, os
primeiros sistemas de reação que se organizam sob a influência do ambiente,
as emoções, tendem a realizar, por meio
de manifestações consonantes e contagiosas, uma fusão de sensibilidade entre
o indivíduo e o seu entourage (WALLON,
1971, p. 262).

Para Wallon (1971) o indivíduo, ao nascer, tem sua primeira relação com o ambiente
social e com as pessoas ao seu redor.
Os únicos atos úteis que a criança pode
fazer consistem no fato de, pelos seus gritos, pelas suas atitudes, pelas suas gesticulações, chamar a mãe em seu auxílio.
[...] Portanto, os primeiros gestos [...] Não
são gestos que lhe permitirão apropriar-se
dos objetos do mundo exterior ou evitá-los, são gestos dirigidos às pessoas, de
expressão (WALLON, 1971, p. 201).

Há uma distinção entre os conceitos
de emoção e afetividade para Wallon, ele
prega que as emoções são a exteriorização
de estados subjetivos, mas estas carregam
componentes orgânicos, ele diz ainda que as
emoções originam-se de uma função tônica,
que as alterações emocionais provocam oscilações do tônus muscular. Wallon “identifica
emoções de natureza hipotônica, isto é, redutoras do tônus, tais como o susto e a depressão. [...] Outras emoções são hipertônicas,
geradoras de tônus, tais como a cólera e a
ansiedade, capazes de tornar pétrea a musculatura periférica” (DANTAS, 1992, p. 87).
Já a afetividade pode ser definida mais
amplamente, pois encerra um conjunto maior
de manifestações: sentimentos e emoções. A
afetividade ocorre quando a criança apreende os elementos simbólicos. Wallon diz que
quando estes surgem, as emoções são transformadas em sentimentos.
Uma vez que as interações humanas sucessivas estabeleçam o processo de aprendizagem através de relações de vínculo, é por
essas interações que a criança se apropria de
novas maneiras de processar o pensamento
e a ação produzindo o conhecimento.
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Wallon ainda defende que as emoções
são contagiosas: "A emoção necessita suscitar reações similares ou recíprocas em outrem
e, [...] possui sobre o outro um grande poder
de contágio” (p. 91).
Na psicanálise a afetividade é vista
como a soma de fenômenos de ordem psíquica que se manifestam através das emoções e sentimentos que aparecem na forma
de prazer, dor, satisfação, agrado, alegria ou
insatisfação, desagrado e tristeza. E como
afeto entende-se um estado afetivo de múltiplas naturezas, de acordo com Freud: O afeto
é a expressão qualitativa da quantidade de
energia pulsional e das suas variações.
Ele ainda diz que uma pulsão é o mesmo que um impulso inerente aos organismos
necessário para a restauração de um estado
anterior das coisas. Tal impulso foi abandonado pela “entidade viva” por obrigações e
pressões externas, ou convenções sociais.
Para muitos pesquisadores e especialistas, para a criança, o vínculo emocional mais
importante na primeira infância, é o apego
estabelecido entre a criança e os membros
do seu circulo familiar. Este vínculo é formado
por: a) condutas de apego (de proximidade
e interação com determinados membros do
círculo familiar preferencialmente); b) representação mental (a construção da ideia de
como são as pessoas e do que se pode esperar delas) e c) sentimentos (bons sentimentos
que vem pela presença do ente querido ou
maus sentimentos pela ausência deste).
O apego tem função de adaptação da
criança ao seu contexto físico, psicológico e
social e o objetivo deste apego é facilitar a sobrevivência da criança pela proximidade com
seus cuidadores que devem propiciar a esta
segurança emocional, aceitação incondicional,
proteção e prover meios para o seu bem-estar.

Do nascimento até uns três meses de
vida a criança tem preferência pelos estímulos
sociais da mãe como o tom da voz, a temperatura e textura da pele, etc. Em seguida ela
começa a estabelecer relações entre estes
estímulos e outros novos como os traços faciais da mãe, seus gestos, etc. E são estes
estímulos e associações que dão à criança a
sensação de adaptação e de adequação ao
meio em que está.
Situações de separação, rivalidades entre irmãos, podem desencadear conflitos afetivos e devem ser trabalhadas de forma que
a criança entenda que tem nos cuidadores
a disponibilidade e o acesso que necessita
para sentir-se segura. As relações afetivas futuras da criança em muito dependerão das
relações estabelecidas na primeira infância,
servirão como base para guiar sua forma de
ler, interpretar e agir na vida futura.
Os estudos de Henri Wallon foram focalizados na dimensão afetiva, neles Wallon
critica as teorias clássicas que são contraditórias e que descrevem as emoções como
reações incoerentes e tumultuadas, que agem
sobre o processo de aprendizagem de forma
perturbadora, causando reações que, quando
positivas são enérgicas. Para ele as emoções
não são valorativas, ele procura compreendê-las pela apreensão de suas funções, estas
são um fenômeno psíquico, social e orgânico.
Wallon afirma que as emoções são contagiosas nas relações sociais, o que se poderia perceber facilmente observando um jogo,
por exemplo, ou um festival de danças nos
quais os participantes parecem estar movidos
pelos mesmos sentimentos e emoções,
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As emoções pertencem a um meio diferente do meio puramente físico; é num
outro plano que elas fazem sentir seus
efeitos. Sua natureza resulta expressamente de um traço que lhes é essencial:
sua extrema contagiosidade de indivíduo
a indivíduo. Elas implicam relações interindividuais; dependem de relações coletivas; o meio que lhes corresponde é o dos
seres vivos (WALLON, 1995)

Wallon, Piaget e Vygotsky compartilharam a premissa de que razão e emoção estão
indissoluvelmente ligadas,
A comoção do medo ou da cólera diminui
quando o sujeito se esforça para definir-lhe as causas. Um sofrimento físico, que
procuramos traduzir em imagens, perde
algo de sua agudeza orgânica. O sofrimento moral, que conseguimos relatar
a nós mesmos, cessa de ser lancinante
e intolerável. Fazer um poema ou um romance de sua dor era, para Goethe, um
meio de furtar-se a ela (WALLON, 1986).

Em sua perspectiva genética Wallon diz
que inteligência e afetividade são mecanismos integrados, que a evolução da afetividade depende das estruturas que são montadas
no plano da inteligência e estas dependem
das estruturas afetivas, mas Wallon também
afirma que dependendo da fase da vida o
predomínio pode pender para um dos lados.
A afetividade está, também, relacionada
à transição entre o estado orgânico do indivíduo e seu estado racional, que envolve os
aspectos cognitivos “suprindo a insuficiência
da articulação cognitiva nos primórdios da
história do ser e da espécie” (LA TAILLE).
Sendo a primeira manifestação psíquica, a afetividade funciona como uma ignição
do processo de desenvolvimento cognitivo
estabelecendo vínculos com o meio social e
criando uma abstração de seu universo simbólico que é aquele culturalmente construído
e historicamente acumulado pelos seres humanos. Tais vínculos serão os responsáveis
por garantir o desenvolvimento intelectual.

Segundo Wallon as associações assumidas pelas manifestações afetivo-emocionais
têm três diferentes naturezas: a primeira é a
química, a segunda do tipo mecânico-muscular e a terceira abstrata ou representacional,
além delas ele ainda identifica a hipotônica e
a hipertônica, que são aquelas que se referem
a variações no tônus muscular.
“A afetividade refere-se à capacidade,
à disposição do ser humano de ser afetado
pelo mundo externo/interno por sensações
ligadas a tonalidades agradáveis e desagradáveis” (GALVÃO, 2004).
A expressão corporal das emoções é
o destaque da análise Walloniana, ao sugerir
que todas as emoções podem ter uma vinculação recíproca entre o tônus, o movimento
e a função postural: a cólera vincula-se ao
estado de hipertonia, no qual há excesso de
excitação sobre as possibilidades de escoamento.
A alegria seria um estado equilibrado
em que há uma ação de reciprocidade entre
o tônus e o movimento, caracterizando uma
emoção eutônica. A timidez é caracterizada
pela hesitação dos movimentos e postura
num estado de hipotonia, como é comum
em casos de depressão. Esta é uma emoção
hipertônica que é a tão famosa ansiedade.

Para o Wallon a afetividade tem sua origem
nas sensibilidades internas de interocepção, que
seriam viscerais, e nas sensibilidades de propriocepção, que seriam musculares, responsáveis
pela atividade motora e que reagem a interferências externas, exterocepção, originando sinalizações afetivas que são caracterizadas como os
sentimentos que os indivíduos apresentam tais
como raiva, frustração, medo, etc.
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O VÍNCULO AFETIVO ENTRE PAIS/
CUIDADORES E FILHOS
O vínculo da relação entre um dos pais
e o filho depende de muitos fatores, entre os
quais a sensibilidade do pai ou da mãe, que
é visto como um traço da personalidade, mas
é também um padrão de ação no contexto
da relação. A atenção aos sinais dados pela
criança, bem como de interpretá-los e respondê-los é entendida como a sensibilidade dessa figura de apego. O reconhecimento das
características dos padrões de apego possibilita a identificação do tipo de interação entre
o genitor e o filho. De acordo com Ainsworth
(1978) são estes os padrões de apego:
a) Apego seguro: caracteriza-se por
uma exploração ativa em presença da figura
de apego, ansiedade (não necessariamente
intensa) nos episódios de separação, encontro com a mãe caracterizado por busca de
contato e proximidade e facilidade para ser
reconfortada por ela.
b) Apego ansioso-ambivalente: caracteriza-se pela exploração mínima ou nula
em presença da mãe, uma reação muito intensa de ansiedade pela separação, comportamento ambivalentes nos reencontros (busca
de proximidade combinada com oposição e
cólera) e grande dificuldade para ser consolada pela figura de apego;
c) Apego ansioso-evitativo: Se caracteriza por uma escassa ou nula ansiedade
diante da separação, pela ausência de uma
clara preferência pela mãe frente aos estranhos e pela evitação da mesma no reencontro (distanciando-se dela, passando longe ou
evitando contato visual);

d) Apego ansioso-desorganizado:
caracteriza-se pela desorientação que as
crianças apresentam nos reencontros. Estas
crianças aproximam-se da figura de apego
evitando o olhar, podem mostrar busca de
proximidade para, repentinamente, fugir e evitar a interação, manifestando movimentos incompletos ou não-dirigidos a nenhuma meta
e condutas estereotipadas.
Crianças que foram vítimas de episódios de negligência e maus-tratos físicos podem apresentar tal conduta, que se evidenciada quando criança experimenta ciclos de
proteção e ao mesmo tempo de rejeição e
agressão (AINSWORTH, 1978).
Crianças que tem uma atividade emocional regular são aquelas cujas mães são eficazes ao interpretar seus sinais, respondem
aos mesmos de forma adequada sem invasões e sempre interagem com suas crianças,
estas se sentem aceitas mesmo quando as
relações com os pais têm o aspecto negativo,
e a estas não atribuem nenhuma espécie de
rancor ou idealização dos pais.
Já as crianças classificadas como ansiosas-ambivalentes têm mães afetuosas,
mas com grande dificuldade de interpretar os
sinais da criança bem como de reagir a estes sinais. A ambivalência é resultado dessa
dificuldade que causa incoerência no modo
de reagir que hora é positivo e hora é negativo, causando na criança ansiedade que afeta
intensamente o sistema de apego e paralisa
sua exploração.
Crianças evitativas têm, geralmente,
mães irresponsáveis, impacientes e que rejeitam a criança de alguma forma. Não observam nem tão pouco toleram os sinais dados
pela criança e, não raro, afastam o contato
da criança.
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Os ansiosos-desorganizados podem
estar entre aqueles que têm alguma questão
psicológica não resolvida pelo luto da morte
de algum ente querido ou pelo afastamento
deste, e sua ansiedade é tão forte que causa
medo na criança. Essas mães/pais podem
rejeitar e maltratar seus filhos construindo
um vínculo baseado na aproximação fazendo dessa base de segurança uma razão de
inquietação e temor.
Os relacionamentos futuros da criança
serão baseados nos vínculos emocionais que
estabelecerem com seus pais e com os entes
mais próximos ao círculo familiar. Se a criança
tem uma conduta de apego seguro é provável
que no futuro seja mais capaz de compreender suas próprias emoções e saberá enfrentar
de forma positiva as frustrações que possam
surgir em suas relações sociais.
O apego seguro gera reciprocidade, empatia, compreensão, “acaba-se interiorizando
uma ideia sobre si mesmo, uma autoestima,
uma capacidade de iniciativa, de curiosidade
e de entusiasmo que são muito valorizadas
pelos iguais” (COLL, 2004.)
De acordo com Sara Paín (1982), "o
absolutismo parental transforma o transitório
em definitivo, pois raramente a expectativa de
cura está colocada na modificação do vínculo". Os pais ou cuidadores não conseguem
enxergar as questões problemáticas dos vínculos afetivos que constroem com as crianças
e, por isso, não compreendem que o processo de cura ou de reestruturação dos vínculos
só se inicia se houver a constatação dessa
dificuldade e alguma mudança que inicie esse
processo.

APRENDIZAGEM E AFETIVIDADE
Questões afetivas ligadas aos processos de cognição são geralmente ignoradas
quando se trata dos estudos sobre a aprendizagem. Mas ultimamente tem-se dado ênfase ao estudo do afeto e sua interferência no
processo de aprendizagem.
De acordo com Piaget (1954) a afetividade não é fator transformador da estrutura
de funcionamento da inteligência, no entanto
é energia impulsora da ação de aprender. “A
ação, seja ela qual for, necessita de instrumentos fornecidos pela inteligência para alcançar
um objetivo, uma meta, mas é necessário o
desejo, ou seja, algo que mobiliza o sujeito
em direção a este objetivo e isso corresponde
à afetividade” (DELL’AGLI E BRENELLI, 2006,
p.32).
Essa estrutura de funcionamento da
inteligência não é modificada pela afetividade, mas pode ser um fator de aceleração ou
desaceleração do desenvolvimento e pode,
além disso, afetar as estruturas da inteligência. De acordo com Coll (2004), a afetividade
seria o conjunto dos sentimentos, emoções e
desejos que sustentam as ações do indivíduo.
Especialistas na área como Piaget,
Wallon, Vygotsky e Erickson pregam a influência dos vínculos escolares na construção
da individualidade e no desenvolvimento da
personalidade. Erickson atribui a essa fase do
processo de escolarização conflitos básicos
de personalidade fazendo da escola e dos
amigos da escola o centro das relações mais
relevantes da criança.
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O professor tem, nesse contexto, um
papel fundamental e semelhante ao dos genitores, sendo assim deve também atentar para
os sinais da criança e estar preparado para
respondê-los de forma adequada.
Segundo Martinelli, o aluno que tem
suas características positivas admiradas e
valorizadas pelo professor pode potencializá-las. Oliveira diz que (2003, p. 47), ”o desenvolvimento de uma criança é o resultado da
interação de seu corpo com os objetos de
seu meio, com as pessoas com quem convive e com o mundo onde estabelece ligações
afetivas e emocionais”.
Oliveira ainda afirma que, indivíduos
com problemas emocionais podem apresentar características físicas como olhos semicerrados como forma de evitar o contato visual
com quem está falando, lábios contraídos,
ombros curvados, pouca utilização de gestos,
tensão muscular, postura rígida, são também
exemplos dessas características. Os sinais
contrários podem ser observados na pessoa
que está em harmonia com seu ambiente, expressão corporal sem dificuldades, autoconfiança, olhar firme e determinado, descontração, são suas características.
De acordo com Wechsler (1993, p.101)
a realização criativa e o comportamento são
impedidos por barreiras e bloqueios emocionais, quais sejam: medo de fracassar, medo
do que não é conhecido, de frustração, imaginação pobre, falta de equilíbrio, medo de
exercer influência e de perder o controle. E
esses sentimentos podem gerar raiva e agressividade. O indivíduo vendo-se numa dessas
situações pode exteriorizar seus sentimentos
com agressões físicas ou verbais como forma
de autopreservação.

Crianças que são agressivas na escola
depreciam os colegas praticando bullying, geralmente estão exteriorizando o sentimento de
revolta causado por pais autoritários, agressivos, que humilham e abusam dos filhos. Essas crianças costumam ter um comportamento agressivo, não são comprometidos com a
vida acadêmica, são barulhentos e sensíveis
a críticas.
Os estudos de Henri Wallon foram focalizados na dimensão afetiva, neles Wallon
critica as teorias clássicas que são contraditórias e que descrevem as emoções como
reações incoerentes e tumultuadas, que agem
sobre o processo de aprendizagem de forma
perturbadora, causando reações que, quando
positivas são enérgicas. Para ele as emoções
não são valorativas, ele procura compreendê-las pela apreensão de suas funções, estas
são um fenômeno psíquico, social e orgânico.
Wallon, Piaget e Vygotsky compartilharam a premissa de que reação e emoção estão indissoluvelmente ligadas:
A comoção do medo ou da cólera diminui
quando o sujeito se esforça para definir-lhe as causas. Um sofrimento físico, que
procuramos traduzir em imagens, perde
algo de sua agudeza orgânica. O sofrimento moral, que conseguimos relatar
a nós mesmos, cessa de ser lancinante
e intolerável. Fazer um poema ou um romance de sua dor era, para Goethe, um
meio de furtar-se a ela (WALLON, 1986).

Em sua perspectiva genética Wallon diz
que inteligência e afetividade são mecanismos integrados, que a evolução, a afetividade
depende das estruturas que são montadas
no plano da inteligência e estas dependem
das estruturas afetivas, mas Wallon também
afirma que dependendo da fase da vida o
predomínio pode pender para um dos lados.
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O processo inicial de aprendizado está
baseado nos vínculos afetivos estabelecidos
entre a criança e os adultos que estão no
seu circulo de afetividade. A sobrevivência
da criança nos primeiros meses de vida é
determinada pelo status desse vínculo, e é
através dele que a criança, com o passar do
tempo vai acessando o mundo simbólico e
construindo significativamente seu desenvolvimento cognitivo.
Nesse processo de desenvolvimento
pais, cuidadores, irmãos e outros adultos do
circulo afetivo são indispensáveis e à medida que o desenvolvimento acontece o esse
circulo vai se ampliando e o professor aponta como figura extremamente relevante no
processo ensino-aprendizagem no período
escolar. “Para aprender, necessitam-se dois
personagens (ensinante e aprendente) e um
vínculo que se estabelece entre ambos. [...]
Não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança
e direito de ensinar” (FERNÁNDEZ, 1991, p.
47-52).
A aprendizagem é um processo que
está completamente permeado e intrincado
nos processos de afetividade que ocorrem
pelas interações sociais. No âmbito escolar
isso ocorre pelos vínculos tecidos entre alunos, professores, conteúdos, livros, materiais,
escrita, etc. Este não é, no entanto, um processo puramente cognitivo, pois sua base
está intrincada com relações afetivas.

Em sala de aula as experiências são inicialmente passadas no plano interpessoal ou
externo e no desenvolvimento do processo,
através da mediação, essas experiências vão
sendo internalizadas e passam para o plano
intrapessoal ou interno tornam-se autônomas
e passam a fazer parte da personalidade do
indivíduo, essas experiências têm, também,
caráter afetivo. As experiências são internalizadas na relação afetiva com relação ao objeto, pessoa, situação, conteúdo específicos
da situação de aprendizagem.
Wallon diz em sua teoria que o meio
é um fator indispensável ao desenvolvimento do indivíduo por suprir as necessidades
e aptidões sensório-motoras e psicomotoras.
De acordo com ele, se o indivíduo muda de
meio, ele se adapta e processa uma série de
mudanças que sempre ocorrerão de acordo
com o meio em que estiver.
Para o autor francês evolução afetiva
e desenvolvimento cognitivo são indissociáveis, mas acontecem de formas diferentes em
adultos e crianças deixando claro que há uma
incorporação de construção de inteligência
por esta evolução afetiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos em um mundo altamente tecnológico, há agora toda a espécie de recursos
usados pelo homem para facilitar a vida e para resolver problemas de infinitas naturezas, no
entanto, a natureza humana demanda algo muito além do que é material. Somos seres sociais
e nossa sobrevivência depende das relações e vínculos afetivos que cultivamos ao longo da
vida.
A afetividade é, portanto, o mecanismo fundamental para o desenvolvimento cognitivo
de todo o ser humano. Precisamos então, cultivar uma educação que esteja baseada nos
valores, que, além de estar focada nos processos cognitivos, biológicos e sociais, esteja com
a atenção voltada para o aspecto afetivo do indivíduo e que proporcione meios para que este
possa exercer sua cidadania de forma plena e saiba como usar os conhecimentos adquiridos
durante o processo cognitivo no exercício desta.
O aluno deve, neste processo, adquirir as competências necessárias para resolver e
enfrentar os conflitos ideológicos, culturais e emocionais que possam surgir no decurso de
sua trajetória,
Devemos cultivar, como utopia orientadora, o propósito de encaminhar o mundo para uma maior
compreensão mútua, mais sentido de responsabilidade e mais solidariedade, na aceitação das
nossas diferenças espirituais e culturais. A educação, permitindo o acesso de todos ao conhecimento, tem um papel bem concreto a desempenhar no cumprimento desta tarefa universal: ajudar
a compreender o mundo e o outro, a fim de que cada um se compreenda melhor a si mesmo
(DELORS, 1998, p. 50).

30 - junho/2021 - Educar FCE

34

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

REFERÊNCIAS
ARANTES, V. Cognição, Afetividade e Moralidade. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.26, n.2, p.137-153, jul./
dez. 2000.
______. (Org.). Afetividade na Escola: Alternativas Teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 2003.
COLL, C.; MARCHESI, A,; PALACIOS, J. Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia evolutiva. 2.ed.
Porto Alegre: Artmed, 2004.
DANTAS, H. (1992) Afetividade e a construção do sujeito na psicogenética de Wallon, em La Taille, Y., Dantas, H.,
Oliveira, M. K. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus Editorial Ltda.
DELL’AGLI, B.; BRENELLI, R. A afetividade no jogo de regras. In: Sisto, F. Martinelli, S. Afetividade e Dificuldades
de Aprendizagem: uma abordagem psicopedagógica. São Paulo: Vetor, 2006. p.32.
FERNANDÉZ, A. (1991) A inteligência aprisionada. Porto Alegre: Artes Médicas.
GALVÃO, Izabel. Henri Wallon: Uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Petrópolis. Ed. Vozes, 2004.
LA TAILLE, Yves de Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão / Yves de La Taille, Marta Kohl
de Oliveira, Heloysa Dantas. – São Paulo: Summus, 1992.
MAHONEY, Abigail Alvarenga e ALMEIDA, Laurinda Ramalho de. Viver mente & cérebro, Coleção Memória da
Pedagogia, Edição Especial n. 6.
MIRAS, M. Afetos, emoções, atribuições e expectativas: o sentido da aprendizagem escolar. In: COLL, C. et. al. Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da educação escolar. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. p. 211.
OLIVEIRA, G. A Transmissão dos Sinais Emocionais Pelas Crianças. In: Sisto, F. Martinelli, S. Afetividade e Dificuldades de Aprendizagem: uma abordagem psicopedagógica. São Paulo: Vetor, 2006. p. 78-80.
PAÍN, S. Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem. 4. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.
______. A função da Inteligência, Porto Alegre, Ed. Artes Médicas, 1989
PINO, A. O biológico e o cultural nos processos cognitivos, em Linguagem, cultura e cognição: reflexão para o
ensino de ciências. Anais do encontro sobre Teoria e Pesquisa em ensino de ciências. Campinas: gráfica da Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 19997, p. 5-24.
SILVA, Maria Cecília Almeida e Silva. Psicopedagogia – Em busca se uma Fundamentação Teórica. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1998.
VIVER MENTE & CÉREBRO, Coleção Memória da Pedagogia, Edição Especial n. 6, por Abigail Alvarenga Mahoney
e Laurinda Ramalho de Almeida, p. 60.
WALLON, H. (1968) A evolução psicológica da criança. Lisboa: Edições 70.
______. A origem do caráter da criança. São Paulo: Alexandra, 1995.
______. A atividade proprioplástica. In: NADEL-BRULFERT J. & WEREBE, M.J.G. Henri Wallon (antologia) . São
Paulo: Ática, 1986.
WECHSLER, S.M. Guzzo, R.S.L. (1991) . Novos caminhos da psicologia escolar brasileira, Estudos De Psicologia.
WITTER, Geraldina Porto (org.). Leitura e psicologia. Campinas : Alínea, 2004.

30 - junho/2021 - Educar FCE

35

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Graduada em Pedagogia pela Faculdade UNIFAI Centro Universitário Assunção (2008); Especialista
em Alfabetização e Letramento pela Faculdade
UNIFAI - Centro Universitário Assunção (2012);
Especialista em Psicopedagogia Institucional e AEE
pela Faculdade Campos Elíseos (2018); Professora
de Educação Infantil e Ensino Fundamental I na
EMEI Casimiro de Abreu – PMSP.

ANA PAULA
ROCHA GRILO

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

36

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho de pesquisa tratará sobre as artes na Educação Infantil, onde
veremos que a escola tem sido demasiadamente racional, esquecendo das emoções, sentimentos
e principalmente das fases pelas quais os alunos passam. O presente trabalho tem como objetivo
mostrar a importância da Arte na Educação Infantil, fase esta, que as crianças precisam de
brincadeiras, do lúdico para se desenvolverem de maneira feliz e plena. Foi realizado o presente
trabalho analisando-se vários teóricos dedicados ao assunto, assim conforme o RCN (Referencial
Curricular Nacional) de artes e os diversos estudos elaborados durante este trabalho, veremos
que a arte possui várias linguagens que formam um conjunto de diferentes tipos de conhecimento,
tais como: artes visuais, dança, música, teatro e literatura, visando a criação de significações
que exercem, fundamentalmente, a constante possibilidade de transformação do ser humano. O
objetivo do trabalho é dar ideias, abrir caminhos para que o professor da Educação Infantil busque
deixar as salas de aulas mais interessantes e divertidas, para que o processo de ensino venha a
ser mais satisfatório, tanto do ponto de vista do conhecimento em si, como do desenvolvimento
de um melhor indivíduo.

Palavras-chave: Arte; Educação Infantil; Linguagens Artísticas.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem por objetivo incentivar os professores da Educação Infantil a inovarem e aproveitarem a fase de brincadeira da criança, transformando suas aulas
em algo envolvente e alegre, trazendo algo prazeroso, tanto para si, como para
seus alunos.
Após conhecer diversas vertentes pedagógicas durante a graduação do Curso de Pedagogia, chamou-me a atenção a Pedagogia Waldorf, que dá a devida atenção às linguagens
artísticas como parte fundamental de seu currículo.
Assim, a Arte faz parte da graduação anterior e da experiência do cotidiano, justificando-se por ser um aspecto de interesse contínuo. Entendemos que a Educação Infantil traz grande
interesse e pesquisa para a vida profissional. Percebeu-se que estava sendo feito adaptações
em nosso dia-a-dia, na escola e assim, nada melhor, então, que unir os conhecimentos e
interesses procurando trazer ao professor da educação infantil, através do presente estudo,
um despertar artístico ao seu processo de ensino. O foco de observação foram as salas de
aula da Educação Infantil .
Embora o objeto de estudo seja especificamente as classes de Educação Infantil, na
primeira seção, aproveitamos ideias de autores que, de uma maneira geral, se preocupam com
a Arte na Educação. Após as leituras efetuadas a partir de Oliveira (2002), Gardner (1997)
e os Referencial Curricular Nacional de Arte (RCN DE ARTE, 1998), buscou-se constituir o
suporte teórico para o trabalho, delimitando o objeto da pesquisa em como as linguagens
artísticas influenciam o processo de ensino.
Através desses estudos, pode-se então, perceber o rico universo repleto de particularidades autênticas e originais que a criança oferece por intermédio de suas criações plásticas,
canções e fábulas a elas apresentadas, expressões corporais e brincadeiras que, posteriormente, após rabiscos, desenhos e expressões lúdicas, se tornarão letras, números, e palavras.
Todas as atividades vivenciadas pela criança em sua fase pré-escolar poderão lhe possibilitar
um desenvolvimento da motricidade em todo seu processo, principalmente se essas atividades
forem contínuas durante o decorrer de sua vida estudantil.
Diante de diversos fatores, percebemos que a arte não tem uma definição ou significado
único e específico, pois a cada tempo ou sociedade ela toma uma forma, uma importância.
Justamente por essas múltiplas funções vem adquirindo maior significado para a Educação.
Conforme o RCN (Referencial Curricular Nacional, 1998), a Arte possui várias formas de
linguagens que formam um conjunto de diferentes tipos de conhecimento, visando a criação
de significações que exercem, fundamentalmente, a constante possibilidade de transformação
do ser humano. Segundo os estudos e os PCNs, as linguagens artísticas podem ser divididas
da seguinte maneira: Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Literatura, estas que serão de
grande valia no decorrer da presente pesquisa.
O presente estudo dá continuidade a um processo que não se esgota nestas páginas,
mas que se abre, em idéias, para outras formas de se realizar a tarefa de ensinar a ler e a
escrever de maneira mais prazerosa.
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ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conforme observação e atuação, viu-se que classes de Alfabetização de escolas
públicas e até particulares, em sua grande
maioria, seguem padrões semi-prontos, com
métodos definidos, acompanhados de um
processo de ensino imposto e voltado exclusivamente para o produto final.
Embora na escola privada a Arte tenha
um cuidado mais especial, isso ainda não
significou uma integração com outras disciplinas. Em relação à integração da linguagem
artística ao processo de ensino, muito pouco
foi visto ou feito a respeito.
Para entender melhor o papel da Arte
como elemento na aprendizagem e desenvolvimento criativo e reflexivo das crianças,
precisamos antes percebê-la como uma das
manifestações mais antigas da humanidade,
em que desde os tempos mais remotos, o
homem se expressava por meio de danças,
desenhos, sons em forma de música, enfim,
através das linguagens artísticas.
Através de registros como a pintura rupestre, egípcia, entre outros, podemos delinear o modo de vida, as crenças e os ideais
dos mesmos. Antes mesmo da escrita, desenhos eram feitos em cavernas, sons eram
produzidos e o corpo era usado como forma
de expressão. Por meio da Arte, momentos
históricos dignos de nota foram registrados,
como é o caso de Guernica, onde Pablo Picasso retratou a Guerra Civil Espanhola, entre
outros tantos episódios conhecidos. Assim,
por meio desta expressão, conseguimos tomar conhecimento de uma época e de uma
cultura, conforme Rosemary Lambert: “A nossa compreensão do que é construído, pintado
e feito em qualquer época faz parte da compreensão que devemos ter de nós próprios”
(LAMBERT apud SANS, 1995, p.95).

Desta forma, não há como desprezar
o papel artístico, na formação integral do indivíduo, uma vez que, além de representar
um movimento cultural, significa também um
movimento educativo, em que se busca a
constituição de um ser humano completo, total, valorizando aspectos intelectuais, morais,
estéticos. Além disso, desperta sua "consciência individual, harmonizada ao grupo social
ao que pertence" (FUSARI, 1993, p. 15).
Este papel integral que a Arte proporciona pode ser identificado plenamente na
filosofia da Pedagogia Waldorf a qual abordaremos mais adiante e que funcionará como
linha diretriz do presente trabalho. Antes, porém, delinearemos alguns pontos básicos do
processo arte/educação no Brasil.
O interesse e o termo Arte-Educação
surge no país por volta da década de 70,
depois de acompanhar os fundamentos metodológicos da Escola Nova e da Educação
através da Arte de Herbert Read, com o propósito de propor uma ação educativa criadora, ativa e centrada no aluno.
Se antes, na Pedagogia Tradicional, a
arte era voltada mais para um fazer técnico
e reprodutivista (cópia), a Pedagogia Nova,
entretanto, como afirma Dermeval Saviani
(2000, p. 9) traz uma visão distinta, visto que
"(...) deslocou o eixo da questão pedagógica
do intelecto para o sentimento; do aspecto
lógico para o psicológico...".
Aproveitando o marco que foi a Semana de Arte Moderna com sua característica
inovadora e nacional, o interesse pela Arte
das e para as Crianças aumentou significativamente; na Educação, isso consistia, segundo Fusari (1993), em "uma aprendizagem que
acompanhava o desenvolvimento natural do
indivíduo não só em seus aspectos intelectuais mas também sociais, emocionais, perceptivos, físicos e psicológicos".
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Desenvolve-se, assim, de uma forma
livre e flexível, a sensibilidade e os sentidos.
Já na Pedagogia Tecnicista, a disciplina Artes, paralelamente à assinatura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi
efetivamente introduzida no currículo, onde
professor e aluno não eram colocados em
primeiro plano, e sim, o sistema técnico de
organização da aula e do curso.
Havia uma intenção de incorporar o moderno e o tecnológico no currículo, a fim de
preparar indivíduos aptos às necessidades
do mercado de trabalho. Porém, a Educação
Artística, termo utilizado nesta tendência, era
tratado de um modo indefinido, como podemos observar através do "Parecer nº 540/77:
não é uma matéria, mas uma área bastante
generosa e sem contornos fixos, flutuando ao
sabor das tendências e dos interesses" (apud
FUSARI; FERRAZ, 1993, p. 38).
Neste mesmo período, os professores
de arte, muitas vezes despreparados e inseguros, passam a apoiar-se em livros didáticos,
demonstrando grande fragilidade metodológica, pois possuíam uma formação universitária insuficiente e provinham de pouco tempo
para se aprofundar no estudo de arte.
Em seus conceitos e metodologias, ressalta seus métodos frágeis e inadequados,
principalmente no uso de recursos audiovisuais como gravadores, projetores de slides,
entre outros. Desta forma, o professor muitas
vezes bombardeava os alunos com imagens
sem uma explicação ou discussão crítica sobre o assunto, o que possibilitaria uma significativa apreensão do saber em arte.
Após vários obstáculos, em 1981, professores de arte "[...] deram origem a movimentos de organização de professores de
artes, como as associações de arte-educadores que se formaram em diferentes estados
do país" (FUSARI, 1993, p. 39). A primeira
dessas associações foi a Associação de Arte-Educadores do Estado de São Paulo (AESP),

fundada em 1982, entre outros formados posteriormente. Assuntos referentes aos cursos
de arte, desde a pré-escola até as universidades, eram tratados em reuniões, congressos
e encontros estaduais, nacionais e internacionais, a fim de promover e qualificar o ensino
e o educador em arte.
Parafraseando Isabel Marques (1999),
a arte hoje é parte da vida de todos, através
das camisetas com reproduções de obras de
Van Gogh, ou através de comerciais de sabonete com música de Mozart, e nas bailarinas
clássicas anunciando dietéticos, entre outras
formas já banalizadas.
Ou seja, muitas pessoas podem dizer
que não conhecem arte, mas ela faz parte de
nosso dia a dia, desde o relógio que desperta
pela manhã, pois este é resultado de um estudo minucioso de cor, forma, volume e material
para ser confeccionado, até outros objetos
de seu cotidiano como os móveis, utensílios,
modelos de carro, construções, etc. De certa
forma, em todos os objetos há um pouco de
"arte aplicada" (OLIVEIRA; GARCEZ, 2002);
e está presente nas diversas culturas e civilizações esse desejo de tornar os objetos
harmoniosos e agradáveis ao olhar. Porém:
O gosto e a sensibilidade para apreciar
a arte variam de pessoa para pessoa,
de idade para idade, de região para região, de sociedade para sociedade, de
época para época. Assim, as manifestações artísticas trazem a marca do tempo,
do lugar e dos artistas que os criaram,
pois refletem essa variação no conceito
de beleza e na função do objeto artístico
(OLIVEIRA; GARCEZ, 2002, p.12).

Dar uma definição à arte, como diria
Battistoni Filho (1995), seria uma verdadeira
tirania do espírito, pois para o autor, talvez
jamais se consiga sintetizar o complexo fenómeno simultaneamente material e espiritual que ela representa, uma vez que "tem
a capacidade de expressar e estimular uma
experiência dentro de uma determinada organização ou disciplina" (BATTISTONI FILHO,
1995, p. 9).
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O artista é um ser criador, e dentre os
elementos usados para seu processo de criação estão a forma - que designa o caráter total
ou estrutural de uma composição-liberdade
de expressão, sendo o espaço, o sentimento
vital do artista; e a linha e a cor, instrumentos
para concretizar suas idéias, sendo no bidimensional (espaço plano) ou tridimensional
(objeto sólido).
Ao usar a mão, o homem realizou uma
de suas principais descobertas como representação de sua consciência. Posterior a esse
processo foi a descoberta da expressão, ou
melhor, da linguagem, pelo qual o homem se
comunica através dos tempos, assim como
com a arte, onde através de textos históricos
(inscrições, literaturas, etc.), tradição oral (
contos populares, lendas, fábulas, etc.), tradição pictórica (desenhos, mapas, brasões,
quadros, etc.), e materiais referentes ao passado contribuem para o conhecimento artístico como ruínas, instrumentos, esculturas, etc.,
que nos permitem uma maior contextualização do homem desde seus primórdios quanto
a sua cultura e civilização.
Em muitas sociedades até hoje, a arte é
utilizada como forma de homenagear outros
deuses, ou seja, está ligada à religião. Podemos citar, como exemplo, famosas construções do passado, como a Catedral de Notre
Dame de Laon-Paris, construídas na Idade
Média (aproximadamente Século XI a XIV),
ou obras do Renascimento(aproximadamente
Século XV a XVI) onde, entre outros grandes
artistas, está Michelângelo, que pintou cenas
de Génesis da bíblia no teto da Capela Sistina
na Itália.
Uma das cenas mais famosas é A Criação do Homem, em que representa o corpo
de Adão animado pela figura que representa
o espírito de Deus, ao toque suave dos dedos
de ambos, cena esta que marca a humanidade por sua impressionante beleza. Em outras
culturas e épocas a arte surge desvinculada

de religião, mas unicamente como forma de
expressão para quem produz, onde no Século XIX, segundo o poeta Charles Baudelaire
(apud BATTISTONI FILHO, 1995, p. 13) "abre
novas perspectivas acerca de uma nova postura crítica ao romper com os cânones sagrados da imitação da natureza.
Para ele, a arte deveria ser mais introspectiva, mais pessoal, o que possibilita uma
experiência especial para quem aprecia, estimulando o pensamento, a sensibilidade, além
de causar prazer ou expressar uma visão de
mundo que provoque uma inquietação no observador. A arte exige uma análise crítica de
suas dimensões e formas de expressão, faz
do sujeito que a aprecia parte integrante de
sua composição, no momento que o mesmo
interage com suas observações e conclusões.
Independente de sua direção, ou tempo
histórico, a arte nos cerca e se destaca como
elemento definidor da identidade e cultura de
um povo, de um grupo social, de uma época,
enfim, de um indivíduo. Assim, a arte pode
ser manifestada de diversas formas: “Pelo
som (música), pela linguagem verbal oral ou
escrita (literatura), pela imagem visual (pintura, desenho, escultura, gravura, fotografia) ou
pela linguagem corporal (dança). Ou pode,
ainda, expressar-se pela mistura de várias linguagens” (OLIVEIRA; GARCEZ, 2003, p. 13).
Justamente por essas múltiplas funções,
que viemos apontando ao longo deste capítulo, a questão artística vem adquirindo uma
maior importância na Educação. Conforme o
Referencial Curricular Nacional (RCN), a Arte
possui várias formas de linguagens, estas que
constituem um conjunto de diferentes tipos
de conhecimento, e que visam a criação de
significações, exercitando fundamentalmente
a constante possibilidade de transformação
do ser humano.
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Para melhor definirmos a arte como
agenciadora de mudanças, precisamos especificar as linguagens artísticas e como elas
desenvolvem aquelas significações acima
mencionadas.
Sendo assim, a arte, junto com as demais disciplinas e através de um trabalho formativo e informativo, tem a possibilidade de
contribuir para a preparação de indivíduos
que percebam melhor o mundo em que vivem
e saibam compreendê-lo e nele possam atuar
seguindo o pensamento de Fusari (1993).
A arte é o movimento da ação dialética do homem com seu meio, por isso o seu
papel transformador, como já foi explicitado.
Não há como discordar, de Vicktor Lowenfeld
(1977), quando assevera que não se deve
dar importância apenas à aquisição do conhecimento, descuidando de outras coisas
importantes que as crianças precisam para se
adaptarem ao mundo de uma maneira mais
plena.
Ele afirma ainda que a arte "pode constituir o equilíbrio necessário entre o intelecto
e as emoções" (LOWENFELD, 2002, p. 40),
principalmente porque "todas as experiências
artísticas são percebidas em primeiro lugar,
por intermédio dos sentidos", ajudando as
crianças a desenvolverem a sensibilidade
através do que vêem, do que tocam, do que
ouvem e do que sentem com seu corpo. Haveria, assim, incentivo ao processo intelectual
do aluno, auxiliando-o na ampliação de suas
considerações de mundo, se trabalhasse simultaneamente as linguagens artísticas no
processo de alfabetização.
A partir desse ponto de vista, é preciso repensar a educação atual predominante, e garantir ao alunado maior rendimento
de uma maneira mais satisfatória, considerando-o como uma pessoa inteira, com seus
sentidos e sua criação lúdica. É necessário,
então, que o professor reflita sobre suas práticas pedagógicas, e seja capaz de se dispor

a adicionar novas propostas para melhor ensino e assimilação dos alunos.
Nesse mundo frenético e capitalista, as
emoções e as experiências da razão e do
pensamento são separadas e a escola acaba
por reproduzir esta separação com a intenção
de preparar o aluno para o trabalho e para
uma visão de mundo já pronta. Embora muito se discuta e se modifique constantemente
sobre métodos educacionais, ainda o que vemos é uma sociedade e escola manipuladas
até em suas atitudes mais íntimas, embora
nos pareça algo disfarçado.
Segundo Azevedo (1995), a escola divide o corpo humano não em cabeça, tronco e
membros, mas sim em: "da cintura para cima,
a parte mais nobre, e da cintura para baixo,
a parte mais inferior; ou ainda, na cabeça a
razão - a superioridade do homem sobre os
animais; no corpo, os instintos - O lado mais
animal do homem".
Como o filme Tempos Modernos de
Charlie Chaplin já retratava, o sistema industrial, por meio de sua mecanização e sua repetição de gestos, reflete o ser automático e
dividido, sem consciência do que representam seus movimentos, sendo moldado, adestrado. Ainda segundo Azevedo (1995),
[...] a emoção é cuidadosamente guardada, seus ombros se contraem em direção
ao peito. O fluxo de respiração, que imprime um ritmo ao corpo, um movimento,
torna-se (no caso) altamente controlado,
deste modo, as emoções não poderão
aflorar, comandar a relação do ser humano com outro, nem do ser humano com
o real, pois sabemos que a respiração
está intimamente ligada ao sentimento.
O que quer dizer: quando reprimimos a
respiração, estamos também reduzindo,
empobrecendo nossos sentimentos. Em
outras palavras, quando o peito mal se
move, não tendo ritmo - pulsar - corremos
o risco de matar toda nossa sensibilidade
(AZEVEDO, 1995).
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Por isso, é preciso dar importância às
atividades elaboradas a partir das linguagens
artísticas, pois ao mesmo tempo que põem
em ação, empenham por completo as energias das crianças, sendo este um convite para
o aprendizado, a criação lúdica, a percepção,
intuição, raciocínio, flexibilidade e sensibilidade, e todos esses fatores são condições fundamentais para a aprendizagem.
Com isto tudo, pode-se ver claramente
essa importância quando seguimos os caminhos da Pedagogia Waldorf. Nesta, as linguagens artísticas como a música e o canto, as
artes visuais, a arte literária e tudo que se
refere à expressão corporal não são apenas
aulas extras, como geralmente são trabalhadas, mas partes fundamentais para o desenvolvimento humano que abordaremos mais
tarde. Nessa Escola, as matérias artísticas trabalham o sentimento e a ação do aluno de
forma que ele precise fazer algo com as mãos
e ou outras partes do corpo, e que estas criações sejam resultados de suas fantasias, instigando-o a usar sua vontade, perseverança,
coordenação psicomotora, senso estético e
expressão lúdica.
De acordo com Lanz (1986), a ciência
de Rudolf Steiner segue uma linha antroposófica onde tem por centro a imagem do homem
como indivíduo inteiro. Ele esboçou um currículo que tivesse como referência as fases do
desenvolvimento da criança, pensando que
o objetivo principal da escola era o de prover
as necessidades desta.
Assim essa escola, visa proporcionar à
criança e ao jovem o desabrochar harmonioso de todas as suas capacidades, interligando as esferas física, emocional e espiritual
em sua concepção de homem. A principal
meta de uma escola Waldorf é desenvolver
na criança, segundo Lanz (1986), "cabeça,
coração e mãos" através de um currículo que
balanceia atividades escolares.

Sabe-se que mesmo para além dessa
pedagogia também podemos encontrar escolas e/ou membros dentro delas que vem
superando um sistema fragmentado, com a
busca de inovações no modo de ensinar, integrando "corpo e alma" como afirma Espírito Santo (2002). E nesta incluem-se várias
formas de expressões artísticas no currículo,
embora seja um caminho lento a percorrer,
mesmo porque, nos próprios cursos de pedagogia, não há muita abordagem relacionada à
expressão artística, e nossos alunos por sua
vez, pouco se importam, visto que isso quase
não vale 'nota'.
E de onde parte esta valorização da
nota? A sociedade capitalista instiga a competitividade e a Educação vira comércio. Dedicar-se a estas atividades implicaria em perda
de tempo na concepção de mundo pragmático. Infelizmente reconhecendo que "o desenvolvimento da sensibilidade dá-se pelas
artes" (ESPÍRITO SANTO, 2002, p. 26), por aí
devia-se avaliar tal a importância dela.
Não queremos nos manter em moldes
ajustados e/ou ultrapassados - não estamos
querendo dizer aqui que tudo tem que ser
mudado, que todas as definições do passado
têm que ser substituídas. Ao contrário, aprendemos em tais moldes, e hoje, como muitos,
conseguimos nos desenvolver em conhecimento a ponto de estarmos aqui escrevendo,
registrando nosso modo de ver a respeito do
ensino e sua relação com a arte.
Tentamos, na verdade, aliar as formas
tradicionais a novos elementos, para que a
educação, como tudo que está em constante
transformação, também evolua, se desenvolva para atender a um novo alunado que vive
as expectativas e perspectivas de um novo
século, em uni mundo do visual e da informação rápida.
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Temos a perspectiva de sermos educadores de cunho "progressista" (FREIRE, 2002)
cuja concepção de "saber ensinar não é só
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua
criação" (FREIRE, 2002, p.52). Isso envolve,
portanto, as expressões artísticas que vêm a
ser também o escrever e, segundo Cagliari
(2001), isso tudo possibilita que se envolva
a criança emocionalmente com o processo
alfabetizador.
Se concordamos com o RCN de Arte
(1998), onde afirma que a mesma solicita
vários sentidos no indivíduo como a visão, a
audição e os demais sentidos como portas
de entrada para uma melhor compreensão,
podemos entender então que a escrita /leitura inicia-se a partir do desenho e do grafismo, desenvolvendo várias habilidades como
pegar o lápis de forma correta e facilitar a
harmonia dos movimentos, pois segundo Oliveira (2002), quando a criança consegue se
orientar em seu meio ambiente, estará mais
capacitada a assimilar a orientação espacial
no papel, obedecendo a um certo ritmo.
Gardner vai além quando afirma em seu
livro As artes e o desenvolvimento Humano
que "o conhecimento humano é inseparável
da capacidade de fazer abstrações, de capturar e transmitir seu conteúdo em sistema
de símbolos, tais como a música, a pintura e
as linguagens formais ou naturais". Assim, “a
Arte têm sua origem evolutiva nas primeiras
categorias generalizados que o homem primitivo extrai, ou melhor, constrói, a partir de sua
experiência e transforma nos fundamentos de
sua linguagem [...]” (GARDNER, 1997, p.40).
Por isso, "o ser humano que não conhece a Arte tem uma experiência de aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão da forma 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" (RCN,
1998, p. 21).

A arte pode deixar qualquer matéria
mais significativa, além do mais o aluno poderá manifestar seus desejos, expressar seus
sentimentos, expor sua personalidade. "Livre
de julgamentos, seu subconsciente encontra
espaço para se conhecer, relacionar, crescer
dentro de um contexto que antecede e norteia
sua conduta" (BUORO, 1998, p. 33).
Através das explanações anteriores, verificamos a importância das expressões artísticas no desenvolvimento e no processo de
aprendizagem. No caso da alfabetização, não
é apenas uma técnica de ler e escrever, é
um processo de aquisição de conhecimento
e de uma visão de mundo. Freire (1997, p.
43) ressalta a importância da intensidade da
atividade motora e da fantasia para a criança, propondo-nos uma Educação de corpo
inteiro, pois, "corpo e mente devem ser entendidos como componentes que integram um
único organismo".
Por isso pode-se, com certeza, relacionar Arte no processo de ensino, uma vez que
ambas fazem parte de um conjunto complexo, dependente de época, cultura, civilização, meios sociais, políticos ou métodos. A
cada período temos inovações de métodos
de ensino, mas infelizmente estes são infiltrados em nossas instituições por pessoas que
dificilmente irão aplicá-los, e os professores
são influenciados a aderir a cada "moda" no
ensino, entendendo ou não, concordando ou
não e acabam se perdendo em um mar de
atividades sem significações e sem uma continuidade.
Chega-se a discussão que precisamos
transformar, acompanhar os tempos, claro,
mas, e se colocássemos toda nossa nova experiência, resultado, discussão, conhecimento
em uma bagagem e viajássemos no tempo?
Parece nostálgico, mas não é. A questão é
que, com todas as críticas em torno dos métodos "ultrapassados" - e vamos concordar que
existem, sim, críticas a serem feitas - temos
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que admitir que pelo menos os métodos de
ensino eram bem sucedidos, e por que não?
Embora fossem cartilhas sem um contexto e fosse um método mecânico até mesmo repudiado por nós, acreditamos que o
leitor tenha tido alguma experiência com esse
método e que esteja aqui, agora, tentando
entender o que queremos dizer. A criança,
por exemplo, aprendia por meio de um apelo
visual como o B da barriga do bebê e com
cores identificadoras.
Não estamos querendo dizer que teríamos que voltar ao passado, mas que o ensino de alfabetização poderia, e pode, ficar
mais interessante e agradável para crianças
que ainda querem brincar, cantar, pintar e não
apenas aprender em um "contexto" racional.
Contexto que faz sentido sim, mas não envolve esse corpo e mente em movimento, que
tem também outras necessidades nessa fase,
como abordaremos a frente.
Considerando esse aspecto, podemos
agora abordar a alfabetização e seu processo
de aprendizagem bem como os problemas
mais comuns nos métodos de alfabetização
atual. Nós, como educadores, não podemos
esquecer que este é o período de maior ansiedade das crianças, pois na maioria das
vezes é o primeiro contato com uma aula tão
formal e racional. Por isso, a maneira que vamos abordar pode significar o sucesso ou
não da alfabetização satisfatória.
É bom relembrar o leitor que nosso objetivo maior em torno da questão da Arte na
educação, mais especificamente, na Educação Infantil, no qual gira nosso estudo, não é
mudar tudo, e sim acrescentar, incrementar,
fazer da aula algo interessante, motivante com
conteúdo que chame a atenção do educando
dessa idade.

Apreender todo conhecimento possível
nessa área, seja ele advindo da Pedagogia
Waldorf, de tendências contemporâneas, métodos contextualizados ou não, o que nos importa é aproveitar o que de produtivo cada um
deles possa oferecer e adaptá-lo em nossa
realidade, desde que haja o desenvolvimento
do alunado dentro das concepções de sujeito
integral. Como bem diz Celso Antunes, "a evolução de nossa espécie deu à emotividade,
papel essencial para a solução dos problemas mais proeminentes da vida. É ela que
nos conduz quando surgem provações essenciais para serem deixadas apenas a nossa
pobre intelectualidade". Portanto, precisamos,
mais do que desenvolver conhecimento intelectual, permitir que sentimentos aflorem de
forma a propiciar transformações.
Encontra-se diariamente, nas salas
de aula, crianças com dificuldades sérias,
algumas não conseguem relacionar letras
com seus sons, outras conseguem ler mas
não conseguem escrever, outras trocam letras constantemente etc. Como afirma Faria
(1999) o lúdico, o aprender com diversão e
alegria, pode amenizar algumas dessas dificuldades escolares.
É assim que sentimos a arte na educação, mais especificamente na alfabetização,
para além de tornar um ensino suave hoje.
Isto acarretará lembranças agradáveis de
uma época tão importante na vida da criança,
bem como a tornará adulta com uma visão de
mundo mais própria, mais sensível.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se viu no decorrer do estudo, a arte aliada à alfabetização pode trazer consideráveis
resultados à aprendizagem, à auto-estima e ao desenvolvimento da criança. Nossa intenção é que
consigamos desenvolver atividades significativas e alegres e não continuemos a deixar nossas
crianças lidarem somente com textos mecânicos escritos artificialmente e ou cartilhas que única
e exclusivamente ensinam a correspondência grafo-fonêmica.
Quer-se que os alunos não só aprendam a identificar palavras, decodificar símbolos, mas
que isso colabore para que não se tornem adultos problemáticos, depressivos, pessimistas como
podemos ver atualmente, ou nos casos onde "algumas crianças com notas que vão de bom a
excelente são, contudo, infelizes, ansiosas e sofrem de baixa auto-estima" (MISHNE, p.50), queremos como já citamos, a Arte na Educação para resgatar outros valores, modificar esta visão e
desenvolver uma consciência mais reflexiva, criativa , crítica e principalmente feliz. Pois, a criança
que viver a sua infância com respeito, entendimento e criatividade, estará mais próxima de ser
um adulto com visão capaz de superar o dogmatismo social de sua época, e ainda para Cheida
(1994), oferecendo condições ainda não atingidas para que a convivência humana aconteça com
mais dignidade.
A função deste trabalho não é interferir no processo de ensino, mas fazer com que a arte
não seja só uma matéria a parte, seja também um facilitador do processo de alfabetização das
crianças, podendo ser de grande valia para o professor completar suas práticas pedagógicas,
visando estimular nas crianças um processo alfabetizador espontâneo, criativo e animador.
É preciso que tenhamos instrumentos, não para eliminar uma forma, em prol de outra, mas
aliar o contexto a uma forma prazerosa. Para isso, precisamos conhecer outros métodos de outros
educadores, mesmo contrários aos nossos, para discutirmos suas experiências, visto o ensino
ser um dos pontos inquietantes dentro da área da educação; por isso, novas propostas devem
ser sempre contempladas pelos educadores interessados e dedicados a sua profissão. Uma das
possibilidades, bem adotadas por alguns educadores, seria começar um ensino utilizando embalagens de produtos que as crianças tenham em casa, painéis conhecidos, dentre outros. Através
desses objetos, que fazem parte do cotidiano de cada família, a criança terá a oportunidade de
reconhecer neles o princípio artístico, pois, a arte é forma, cor, movimento e expressão.
Estamos, com este trabalho, propondo a solução de todos os problemas em uma sala de
ensino infantil, mas tornando-a mais significativa e feliz, procurando deixar uma sementinha para
que seja cultivada por todos os educadores que desejam dar mais significação a sua profissão e
seu real objetivo de educar. Sendo assim, a discussão não está fechada, pois o conhecimento é
histórico e a história está em constante transformação.
Como se pode concluir, a arte tem papel crucial na Educação Infantil, sendo ela a que mais
se aproxima da tarefa primordial da primeira infância, que é a construção dos sistemas simbólicos
de representação, essencial à constituição da criança como ser humano histórico e social. Vale
lembrar que, a criança é um ser em contínuo crescimento, com evolução na transformação física,
perceptiva e psíquica, o que faz com que a criança tenha um espírito curioso, atento, experimental,
buscando, conhecendo e conquistando o mundo que o rodeia.
A criança pelo que se pôde constatar é um ser sensível, que busca compreender o mundo
agindo e dando forma a seus pensamentos e sentimentos, apropriando-se da cultura e produzindo-a, transformando a realidade ao mesmo tempo que transforma a si mesma. E assim, a arte
tem um papel essencial, o que nos faz concluir que, dançar, cantar, brincar de
faz-de-conta, desenhar, inventar brinquedos a partir dos mais variados objetos,
explorando suas possibilidades sonoras, visuais e táteis, são atividades essenciais no processo de constituição da criança como ser humano, o que é atestado
por sua presença na vida cotidiana das crianças em diferentes tempos e lugares.
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REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA:
MUDANÇAS DE PARADIGMAS E EXPECTATIVAS DE
APRENDIZAGEM

RESUMO: Educação inclusiva é um tema amplo, relacionado à inclusão e permanência das pessoas
com deficiência nos ambientes escolares, mas esse problema vai além desses alunos, uma vez
que é um problema de todos que são de alguma forma excluídos no processo de escolarização.
O presente artigo de revisão bibliográfica busca identificar os meios para efetivar a educação
inclusiva, com foco nos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas, com base
em Mantoan (2003) e Lino de Macedo (2005). Atender às necessidades da educação inclusiva
tem sido um grande desafio, quais são as mudanças necessárias para ressignificar a práxis
pedagógica e construir novos hábitos e padrões? As expectativas precisam ser ampliadas para
uma formação mais cultural e de historicidade, com um currículo flexível, uma nova organização
do tempo e dos componentes curriculares, mudanças coletivas e individuais, necessárias para
ressignificar a educação escolar.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Expectativas de Aprendizagem; Escola para Todos.
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INTRODUÇÃO

E

ducação inclusiva é um tema amplo, relativamente recente na história da educação, um dos seus marcos é a Declaração Mundial sobre educação para todos,
de 1990, na qual busca-se um outro tipo de escola, intitulada educação inclusiva,
que deve abrir espaços e tempos, com mais ações socioeducativas, atendendo as necessidades básicas de aprendizagem, que têm sido reduzidas as necessidades mínimas, segundo
Libâneo (2012).
A Constituição Federal de 1988, como aponta Mantoan (2003), garante a todos o direito
à educação e ao acesso à escola, elege como um dos princípios para o ensino “a igualdade
de condições de acesso e permanência na escola” (art.206, inciso I).
A educação inclusiva está relacionada à inclusão e permanência das pessoas com
deficiência nos ambientes escolares, mas perpassa esses alunos, por tratar da inclusão de
todos, que são de alguma forma ou por algum motivo excluídos no processo de escolarização. Atender às necessidades da educação inclusiva tem sido um grande desafio, quais são
as mudanças necessárias para ressignificar a práxis pedagógica e construir novos hábitos e
padrões?
Esta revisão busca identificar os meios para efetivar a educação inclusiva na educação
escolar, com foco nos anos iniciais do ensino fundamental das escolas públicas, identificar
os principais equívocos e ampliar o repertório teórico a respeito da educação inclusiva, que
abrange uma educação que é para todos.
A relevância do tema parte da complexidade, dos muitos equívocos a respeito do assunto, os professores sentem-se despreparados para trabalhar com as novas demandas da
práxis inclusiva, sentem-se desafiados a questionar seus próprios métodos e conceitos, ressignificando o trabalho escolar, sem saber ao certo como.
Aprender ler, escrever e resolver cálculos matemáticos, são de suma importância, porém
perdem valor quando se tornam os únicos objetivos de aprendizagem, as expectativas precisam ser ampliadas para uma formação mais cultural e de historicidade, tornando essencial o
desenvolvimento da autonomia e da criticidade, dentro dos limites de cada um.
A inclusão acontece a partir de ações concretas, as expectativas de aprendizagem da
instituição de ensino com relação a esses alunos são essenciais para a realização da inclusão,
é insuficiente colocá-los nas salas comuns, simplesmente para cumprir as leis. A sociedade
está mudando cada vez mais rápido, a escola para acompanhar os novos desafios necessita
de uma mudança, individual e coletiva, que não se restringe aos professores ou gestores,
uma mudança estrutural e prática, considerando que já possuímos diversos amparos legais
e orientadores.
Esta pesquisa é caracterizada como descritiva do tipo revisão bibliográfica, foram incluídas referências de livros e artigos científicos que abordam o tema educação inclusiva e
escola para todos, em Mantoan (2003) e Lino de Macedo (2005), além de referências complementares em Libâneo (2012), Aquino (2000) e Paro (2013) em alguns livros e artigos que
enriquecem a revisão.
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MUDANÇA DE PARADIGMAS
Como descreve Mantoan (2003, p.12),
“nosso modelo educacional mostra há algum
tempo sinais de esgotamento, e nesse vazio de ideias, que acompanha a crise paradigmática, é que surge o momento oportuno
das transformações”. Sabemos que existem
muitos problemas, vemos uma estrutura que
resiste à mudanças, em uma sociedade que
está em plena transformação, as práticas ainda apresentam uma grande reprodução da
educação tradicional, existe uma prática pedagógica subjacente ao que é proposto e falado, os alunos ainda têm sua individualidade
muito desrespeitada, são incentivados a não
questionar e se manterem passivos diante
dos conteúdos estudados. Quando se trata
do aluno com deficiência, essa descaracterização do individual se torna mais incisiva, a
barreira entre o ensino e a aprendizagem se
torna ainda maior.
O papel da escola como mera transmissora de conhecimentos, previamente estabelecidos e descontextualizados, uma visão
do aluno como mero receptor passivo desses
conhecimentos, ao invés da valorização do
ensino cultural, da formação de alunos como
sujeitos, torna essa educação simplória, incompreensível e falha, "as causas desse fracasso são muito variadas [...] mas uma importante causa muito pouco discutida e que
parece estar na base de todo o problema do
baixo desempenho do ensino é precisamente
essa timidez de sua ambição no provimento
de cultura" (PARO, 2012, p. 53).
Um dos desafios é a exclusão escolar,
que se opõe diretamente à inclusão e vem
sendo um problema na educação. Esses
alunos excluídos, que saem da escola sem
concluir, repetem várias séries, no geral são
indisciplinados ou não se encaixam no meio
social. Na maioria das vezes, não são alunos
com deficiência ou indica que o desafio não
está no aluno com necessidades educacionais especiais, mas no trato com seres humanos que não atendem a único modelo e

que não seguem um mesmo padrão, incluindo os professores e gestores, pois conviver
com toda a diversidade humana é difícil. “A
exclusão escolar manifesta-se das mais diversas maneiras, e quase sempre o que está
em jogo é a ignorância do aluno diante dos
padrões de cientificidade do saber escolar”
(MANTOAN, 2003, p. 13).
Partindo desse princípio, a educação inclusiva exige mudanças em todos os âmbitos
escolares. Vê-se que muitos educadores ainda
na educação infantil começam a “suspeitar”
que o aluno possa ter deficiência, a busca por
um laudo médico é uma preocupação válida,
mas não deve ser a única, é necessário assumir um papel de responsabilidade buscando
antes de encaminhar um aluno que está com
dificuldades de aprendizagem, investigar as
causas possíveis para seu comportamento e
suas dificuldades, tanto no contexto pessoal e
familiar do aluno quanto na didática utilizada
pelo professor e os caminhos que tem seguido no cotidiano escolar para que aconteça o
ensino-aprendizagem,
[...] Haverá uma escola de envergadura
democrática quando, além do acesso irrestrito (o que se aplica a quaisquer segmentos da população vulneráveis do ponto de vista da discriminação), estiverem
garantidas a permanência efetiva de todos bem como a imprescindível excelência dos serviços prestados - esta última
como “estrela-guia” de qualquer prática
educativa que se pretenda competente e
justa (AQUINO, 2000, p.134).

A inclusão de um aluno vai além da
matrícula em uma escola ou classe especial,
provocando, assim, desafios por essa inovação, um ressignificar do ensino escolar e seus
objetivos, fazendo com que a formação de
professores, a efetivação da práxis inclusiva
nas salas de aula e as perspectivas sobre
educação escolar se ampliem para a implementação dos projetos realmente inclusivos.
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FUNDAMENTOS PARA UMA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

como requisito básico para uma qualidade
mínima de subsistência. Para Mantoan:

Mesmo diante da necessidade social
da inclusão, mantém-se o objetivo de transmitir para todos, ou ao menos à maioria,
os mesmos conhecimentos, espera-se que
aprendam os mesmos assuntos, no mesmo
tempo, na mesma velocidade, nas mesmas
idades, por bimestres, semestres, classes,
turmas e componentes curriculares. A partir
disso, apresenta-se um desafio estar dentro
de todos esses padrões atendendo as necessidades da educação inclusiva,

a lógica dessa organização é marcada
por uma visão determinista, mecanicista,
formalista, reducionista, própria do pensamento científico moderno, que ignora
o subjetivo, o criador, sem os quais não
conseguimos romper com o velho modelo
escolar para produzir a reviravolta que a
inclusão impõe (2003, p.13).

Não se trata de substituir uma escola organizada pela lógica das semelhanças
por uma outra, organizada pela lógica das
diferenças. Talvez isso não dê certo, pois,
para o conhecimento, diferenças e semelhanças são, igualmente, fundamentais. A
identidade resulta do modo como as combinamos. O desafio atual é relacioná-las
de um modo diferente daquele que vimos
praticando há tanto tempo, e cujo preço
foi a retirada da escola da vida de tantas
e tantas crianças (MACEDO, 2005, p.16).

A escola pública é financiada por políticas públicas, o investimento na educação
gera lucros a longo prazo, garantindo mão de
obra para o sistema vigente, o conteúdo escolar, os livros didáticos, possuem objetivos
explícitos e implícitos que atendem aos interesses do governo vigente. A sociedade luta
pelo respeito à diversidade, qualidade de vida
e pela inclusão social, as demandas políticas
seguem o ritmo capitalista, que privilegia a
competição, a cultura meritocrática. Sociedade e política são linhas paralelas, repletas de
linhas mais finas que as interligam, é o caso
da escola, que precisa atender às questões
sociais e às questões políticas.
Enquanto instituição burocrática a escola possui características racionais e hierárquicas, marcada por uma educação mecanicista, focada em formar pessoas funcionais, que
atendam as demandas do sistema no qual
aprende-se para ganhar, estuda-se para estar
na corrida sociopolítica que exige a formação

Para uma práxis verdadeiramente inclusiva é necessário rever toda a organização
escolar, o ambiente, a distribuição de tempo,
o movimento, a autonomia, o controle, os objetivos e a prática, um local competitivo desvaloriza as conquistas individuais, enaltece
apenas alguns vencedores e desconsidera a
ação individual em sua singularidade.
Para Mantoan (2003), o centro das mudanças necessárias para reorganizar a escola
estão centradas no projeto político pedagógico, por ser uma ferramenta de importância
vital para que haja realismo e responsabilidade no trajeto traçado nas diretrizes gerais
da escola, que deve partir do diagnóstico da
demanda para estabelecer seus objetivos e
modo de atuação.
Por outro lado, o pedagogo precisa se
sentir acolhido em sua categoria e valorizado, Mantoan (2003, p.33) cita com umas das
tarefas fundamentais para que ocorra uma
mudança na escola: “formar, aprimorar continuamente e valorizar o professor para que
tenha condições e estímulo para ensinar a
turma toda, sem exclusões e exceções”. O
stress e o cansaço refletem diretamente no
trabalho, mesmo com vontade de exercer um
trabalho melhor, cansado e irritado as chances diminuem, antes de exercer um trabalho
de qualidade é necessário ter qualidade de
trabalho, a maioria dos professores acumulam cargos, ficando horas na sala de aula,
não por escolha mas por necessidade, dificulta esperar só do professor mudanças, sem
mudar as condições de trabalho.
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Tudo o que conhecemos hoje foi desconhecido um dia e tantas outras coisas continuam fora da nossa sensação de controle.
Todo o conhecimento humano é organizado
em categorias, semelhanças e diferenças, conhecido e desconhecido, o normal e o diferente, organizamos esse conhecimento para
facilitar, o desconhecido é desafiador, uma
vez que não sabemos como agir diante daquilo que desconhecemos ou que foge à regra,
enquanto o conhecido traz segurança e comodidade, sem tirar-nos da zona de conforto.
Como explica Macedo (2005, p.19):
Todos necessitamos classificar: a classificação é uma fonte de conhecimento [...]
o problema, então, não reside em agrupar
as coisas por classes, o problema reside
no uso político, nas visões educacionais
decorrentes de um raciocínio de classe
que cria preconceitos, separa, aliena (MACEDO, 2005, p.19).

Nós precisamos reconhecer que temos
a necessidade do controle, tudo que foge
dele nos incomoda; prendemos passarinhos
em gaiolas porque preferimos tê-los sob nosso domínio do que permitir que eles sejam
livres para apenas ser e, vir até nós quando quiserem e se quiserem, preferimos tê-los
do que admirá-los livres em sua natureza; na
educação inclusiva, na escola das diferenças,
o contexto é o mesmo, a necessidade de
controle impede que os alunos sejam quem
são, com isso rompe a ideia de respeito e
educação responsável, desejar que o outro
seja aquilo que queremos e como queremos
desrespeita o livre arbítrio e a individualidade,
inviabiliza a inclusão.

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
Como, de um ponto de vista relacional,
nos comportarmos de modo indissociável com uma criança com deficiência, por
exemplo? Como não reduzi-la aos nossos
medos, dificuldades ou preconceitos?
Como não reduzi-la ao que gostaríamos
que fosse, aos nossos anseios e expectativas? Como reconhecê-la por aquilo que
é ou que pode ser, nos seus limites que
a definem, como aliás, definem qualquer
um de nós? (MACEDO, 2005, p. 25).

Pesquisar e conhecer mudanças possíveis para exercer uma educação inclusiva,
difere dos desafios práticos do cotidiano, mudar hábitos é sempre um desafio, mudar hábitos coletivos um desafio maior ainda, o ego
humano privilegia o saber mas, ter mais, ser
mais, enaltece o ter razão, o vencer sempre,
o "o problema está no outro".
“Uma sociedade que se quer igualitária
e democrática necessita aprender a discutir,
argumentar, construir coletivamente e aprender formas de consenso e de superação de
conflitos” (MACEDO, 2005, p.44), fazendo
com que nosso ponto de partida da escola
inclusiva seja a mudança, individual e coletiva, que somente acontece por iniciativa própria em buscar evoluir para novos hábitos e
padrões positivos.
As expectativas de aprendizagem no
trabalho pedagógico são importantes, por tratar do que se espera que o educando possa
aprender e do que pode desenvolver, a inclusão acontece a partir de ações concretas, às
expectativas de aprendizagem da instituição
de ensino com relação a esses alunos são
essenciais para a realização da inclusão. Não
se trata de depositar no aluno expectativas
irreais ou desproporcionais, mas de trabalhar
com objetivos flexíveis a curto e longo prazo,
traçar caminhos e conquistas, sempre adequando-se aos novos desafios, ampliando os
conhecimentos e as aprendizagens.
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A escola torna-se excludente quando desconsidera a necessidade de se adequar aos
alunos e, espera que os alunos se adequem a
ela, esquecendo que nem todos irão atender
seus requisitos. Quando se pensa na formação
do educando como sujeito, possuidor de historicidade, tem-se aí a inclusão, que proporciona
ao aluno construir uma identidade, autonomia
e liberdade, dentro das suas condições particulares.
A percepção da realidade é relativa para
cada indivíduo, percebemos e interpretamos o
mundo de acordo nossas próprias experiências
e sentidos, ninguém possui as mesmas vivências, muito menos interpretá-las da mesma maneira. Vivemos de forma individual inseridos em
um contexto coletivo, que exige interação com o
mundo e tudo que nele há, interação entre algo
que é interno e algo externo, mesmo um grupo
de pessoas presentes em um mesmo espaço
com os mesmos estímulos, apresentará interpretações e observações distintas, individuais.
Nas duas últimas décadas a sociedade
tem mudado rápido, consequência principalmente da tecnologia que transformou nosso
estilo de vida e de se relacionar, pois rompeu
alguns limites com tamanha velocidade das
informações e com um conforto e bem estar
igualmente inovadores. Como afirma Macedo
(2005, p.44): “uma sociedade tecnológica exige
domínios múltiplos e sempre aperfeiçoados”. A
tecnologia com o passar dos anos vai modificar cada vez mais nossas vidas, exigindo uma
adaptação, assim como questionamentos e um
olhar crítico para fazer o melhor uso possível
dessas ferramentas poderosas e inovadoras.
No contexto pedagógico, é imprescindível
que essa tecnologia esteja presente para além
da sala de informática e sala de vídeo, ela precisa ser parte da práxis pedagógica, fazendo
uso das tecnologias assistivas, dos celulares
e computadores, dos jogos, dos vídeos, aproximando a aprendizagem escolar de algo tão
comum e natural para as crianças. Para além do
uso dessas ferramentas para lazer e recreação,
buscando questionamento e reflexões críticas,
sendo sujeitos ativos também no mundo virtual.

ASPECTOS CONCEITUAIS ACERCA DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO
A historicidade acerca da educação
Especial e inclusão vêm sofrendo inúmeros
percalços que levam a crer a necessidade de
novas mudanças em atendimento às pessoas
com deficiência. Desde o período industrial
brasileiro na década de 30, o Brasil vivenciou um crescente número de trabalhadores
que precisam de qualificação para o trabalho,
sendo incumbido de discernir nesse processo
as instituições precursoras SENAC – Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial e SENAI – Serviço Nacional Industrial.
Dentre as recentes instituições de ensino, ficou atribuída a formação integral do trabalhador para as diversas áreas do mercado
em atendimento a necessidade nacional. Nesse sentido, percebe-se que há uma demanda
que apresenta alguma deficiência e, portanto, deve ser atendida de forma igualitária em
suas limitações,
A partir de 1930, a sociedade civil começa a organizar-se em associações de
pessoas preocupadas com o problema
da deficiência: a esfera governamental
prossegue a desencadear algumas ações
visando a peculiaridade desse alunado,
criando escolas junto a hospitais e ao
ensino regular, outras entidades filantrópicas especializadas continuam sendo
fundadas ,há surgimento de formas diferenciadas de atendimento em clínicas,
institutos psicopedagógicos e outros de
reabilitação geralmente particular a partir de 1500, principalmente, tudo isso no
conjunto da educação geral na fase de
incremento da industrialização do BR,
comumente intitulada de substituição de
importações, os espaços possíveis deixados pelas modificações capitalistas mundiais (JANNUZZI, 2004, p.34).

As Organizações Não Governamentais
(O.N.G.s) e Instituições Filantrópicas ficaram
incumbidas de realizar projetos a fim de atender a demanda nacional, visto que não havia
ainda políticas públicas assertivas acerca do
atendimento à pessoa com deficiência.
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Nessa perspectiva, surge em 1954 o
movimento das Associações dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) que institui
atendimento às pessoas com deficiência, sobretudo com amparo da organização da National Association for Retarded Children dos
Estados Unidos da América.
Mesmo com tantos avanços, a educação especial apresenta constantes revisões
sendo necessário um aprofundamento em
suas políticas públicas e formas de atendimento nas diversas áreas do conhecimento,
De longa data, a educação nacional vem
mostrando o quanto necessita de mudanças para atender a todos os alunos, garantido o desenvolvimento escolar destes,
e como nesse sentido, a vontade política
para enfrentar um programa em favor das
transformações de qualidade tem sido
preferida pela opção por políticas que a
um custo que não exija ampliação significativa da participação da educação na
renda nacional e no orçamento público,
privilegiam intervenções que têm sido
compensatórias ou orientadoras para
ações que possam mostrar números indicativos e maior acesso e permanência
dos alunos no sistema escolar (FERREIRA & FERREIRA, 2004, p.33).

As concepções acerca da educação especial e inclusiva ganham no século presente, novos olhares, levando em consideração
a necessidade de dialogar com instituições
afins da educação, saúde e desenvolvimento
social, bem como ministério do trabalho em
prol de unificar forças no atendimento e qualificação para o mercado de trabalho.
De acordo com Ferreira & Ferreira
(2004), há uma ligação entre as instituições,
sendo necessárias oficializar, todavia a criança matriculada em centros de atendimento especial passa a frequentar as redes de ensino
regular. Esse processo permite uma inclusão
da criança com deficiência e ao mesmo tempo uma aprendizagem aos demais discentes
e colegiados quanto às pessoas com alguma
deficiência.

Cabe-se no momento de inclusão de
crianças e adolescentes nas redes públicas e
particulares de ensino uma reflexão quanto à
formação dos profissionais da educação, uma
vez que deve haver um entendimento sobre
as deficiências e distúrbios.

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
São atendidos, nas Salas de Recursos
Multifuncionais, alunos público-alvo da educação especial, conforme estabelecido na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e no Decreto
N.6.571/2008.
Neste sentido, a Sala de Recursos Multifuncionais é organizada como espaço para a
oferta do Atendimento Educacional Especializado, elaborando estratégias, recursos e contribuindo na organização da rotina, a qual favorecerá a compreensão e a comunicação da
criança entre seus pares no ambiente escolar.
Para tanto, de acordo com a legislação
vigente, uma das atribuições do AEE é identificar as necessidades específicas e elaborar
um plano de acordo com as especificidades
de cada criança. Na execução do plano de
AEE, será necessária a articulação entre os
profissionais do ambiente escolar e da família,
a fim de observar a funcionalidade e a aplicabilidade utilizada no desenvolvimento do plano
para a criança.
A questão da Inclusão é sem dúvidas
algo mais grave que as situações encontradas nas escolas, pois existe uma conjuntura
de problemas sociais que os alunos especiais
têm que enfrentar.
Por isso, nossa proposta é identificar os
desafios existentes nas escolas e tentar aperfeiçoá-los para que exista uma verdadeira efetivação da legislação. Segundo a autora Maria
do Carmo Menicucci, "a inclusão escolar significa garantir mais do que apenas o acesso:
a permanência, o percurso, a terminalidade, a
certificação e o sucesso escolar também dos
alunos com deficiência. Para isso a escola tem
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que oferecer esses suportes que o aluno vai
precisar para que ele possa aprender com e
como os outros colegas.
Para garantir esses suportes, é preciso
que os órgãos públicos de educação, as Secretarias de Educação Estadual e municipal
estejam comprometidas com a inclusão escolar, enquanto políticas públicas, de forma que
sejam implementadas condições básicas que
facilitem o ingresso de alunos com necessidades educativas especiais na escola comu”
(2008,p.17).

É importante ressaltar também que
precisamos lutar para que essas leis sejam
respeitadas, para isso é importante transpor
os desafios para sua implementação. E fazer
com que todos os cidadãos conheçam seus
direitos que estão fundamentados legalmente.

EDUCAÇÃO ESPECIAL E O FAZER
PEDAGÓGICO
Para melhor compreendermos, apresentamos os eixos da cada terminologia.

Mas o nosso país vive em um sistema
educacional extremamente capitalista, onde a
qualidade e o bem estar dos alunos nem sempre convém para o poder público, que muito
mais fácil seria adotar o método utilizado no
passado, que era o isolamento, afinal não geraria despesas aos cofres públicos. Por que a
implantação de uma educação inclusiva requer
investimentos para poder atender toda a diversidade encontrada nas escolas.
Vemos, portanto que é necessário esse
interesse e a ação do poder público para as
adaptações de grande porte na Educação
Inclusiva, mas também se faz necessária as
adaptações de pequeno porte que cabem aos
professores mesmo providenciar, ou seja: novas formas de ensinar, de avaliar, de acompanhar o desenvolvimento de seus alunos, de se
relacionar com as suas diferenças, de trabalhar
de forma cooperativa, de buscar apoios e parcerias com instituições e com outros profissionais
Conforme diz Maria do Carmo Menicucci, “após a Constituição de 1988, ocorreram
vários avanços significativos na Educação Inclusiva, mas infelizmente só no papel, e não
no âmbito de sua concretização”. Ainda hoje
existem várias crianças e adolescentes isolados nas suas casas, muitas vezes por que
a escola não oferece a Educação adequada
para adaptação desse aluno, portanto, o Poder
Público ainda é muito omisso em relação ao
pleno exercício da cidadania dos portadores
de necessidades especiais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação inclusiva é desafiadora porque exige uma mudança em todos os paradigmas escolares, desde os profissionais e alunos, até seu currículo, a práxis pedagógica, o
formato das aulas e a organização do próprio ambiente escolar.
A inclusão propõe que todos os alunos, cada um em sua individualidade, esteja incluso
no ambiente como um todo, reconhecendo suas capacidades e possibilidades para ampliar
o conhecimento e fazer o melhor aproveitamento possível do que o espaço escolar tem para
oferecer.
Outro desafio é mudar a práxis pedagógica, pois reproduzimos meios de ensinar que
deixaram de ser compatíveis com nossa sociedade, tudo está mudando muito rápido, o
avanço tecnológico atinge diretamente nosso estilo de vida, como agimos, pensamos, como
nos comunicamos e, enquanto todo esse movimento acontece lá fora, a escola insiste em
permanecer a mesma.
É necessário mudar o currículo, optar por uma proposta de ensino interdisciplinar, que
ressignifica a realidade no conteúdo escolar, ao invés de fragmentá-la. O conhecimento escolar e sua organização, determina sua complexidade, assim como o seu uso prático, a curto e
longo prazo, na vida cotidiana.
O trabalho interdisciplinar desafia porque no meio escolar tem de haver esforços entre
os professores e gestores, funcionários da limpeza e da cozinha, faz-se necessário também
um movimento inclusivo, perceber que a ação inclusiva vai além dos alunos com deficiência,
pois se não houver diálogo entre os profissionais, automaticamente o conhecimento torna-se
fragmentado.
A falta de investimentos na escola enquanto instituição fundamental, dificulta o avanço
das mudanças, não inviabiliza mas desacelera, pois sem os recursos e os incentivos adequados, a escola não consegue atender aos requisitos necessários para ser realmente inclusiva,
tanto com relação à infraestrutura quanto no sentido pedagógico.
É necessário jornada horária e remuneração adequada, incentivo à realização e participação de formações, distribuição adequada do tempo, promovendo espaços que incentivem
o diálogo entre os profissionais da instituição e com outras, e assim, começar acelerar o movimento de mudanças, adequando-se às adaptações e questionamentos necessários para
manter-se sempre adiante.
A mudança pioneira deste processo começa em nós, enquanto seres humanos, sujeitos
críticos e professoras(es). Entender a importância do nosso trabalho e a necessidade de buscar sempre aprender, sem deixar a rotina de trabalho nos colocar no desânimo, na ociosidade
ou falta de vontade para aprender e realmente se dedicar ao trabalho realizado.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS
RESUMO: Gestão democrática é a forma de gerir uma instituição de uma maneira que possibilite
a participação de todos os envolvidos na mesma, com transparência e democracia. Este tipo de
modelo de gestão representa um grande desafio na operação das políticas da educação e no
cotidiano escolar. A escola pública ainda é vista pelos usuários como propriedade do governo
ou do pessoal que nela trabalha.

Palavras-chave: Gestão Democrática; Escola Pública; Governo.
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INTRODUÇÃO

C

omo foi brevemente relatado, no Brasil a escola tem estado, até nossos dias, a
serviço de uma camada da sociedade que tenta perpetuar seu poder, e mais,
procura definir os meios econômicos da população. Percebe-se claramente que
há uma continuidade da instituição escolar em servir, juntamente com os setores econômicos
da sociedade, a uma pequena parcela da sociedade.
O Projeto para a educação, assim, apresenta-se como econômico, porque visa à preparação de mão-de-obra para o trabalho. Este projeto tem sido considerado por teóricos como
Pablo Gentili, hegemônico do ponto de vista dos bens de produção e individuais do ponto de
vista social e de acessos a tais bens.
Educadores fazem uma análise da escola e de seus condicionantes que nos levam a
questionar ações por parte do estado nas últimas décadas. A análise que o fórum nacional
em defesa da escola pública faz, no III Coned, alerta-nos para algumas discussões, dentre
elas, o fato de procurar compreender por qual viés tem passado a educação. Afinal, o estado
tem priorizado o político social ou o econômico em se tratando de política educacional?
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GESTÃO E EDUCAÇÃO
Por certo, as ações por parte do estado, que se direcionam a educação, têm sido
elaboradas de forma intencional e objetiva.
Os interesses das políticas educacionais são
pontuais, desde a perpetuação do poder do
Império até os enfoques mercantilistas e economicistas da atualidade. A educação tem
sido uma “arma” do estado contra as forças
opositoras ao poder estabelecido.
O movimento popular no Brasil há muito
vem denunciando essas condições da educação e o caráter econômico que os governos
têm atribuído a ela. Saviani (1997) vai além,
afirma que muito mais que impor seus interesses, a elite preparar ideologicamente os que
vão mantê-la no poder:
Atualmente, o quadro não tem sido
diferente. Os dilemas e impasses do setor
educacional é, inicialmente, um problema relacionado à crise da própria proposta político-pedagógica para a formação da população
brasileira.
Historicamente, a escola vem relatando
e defendendo que seu papel é o de formar
os indivíduos para a sociedade. Essa mesma
sociedade da forma como está estruturada
não comporta os homens e mulheres com
saberes e entendimento da vida que aprendem na escola.
O problema está fundamentado num
sistema econômico ideológico que, ironicamente, a própria escola contribui para se propagar. Seu projeto pedagógico não tem uma
análise social do homem na sociedade em
que vive. Mas sim, a ação humana sobre ou
sob a sociedade produtiva.
Anteriormente, Saviani (1997) afirma
que a educação serviu de inculcação ideológica. Segundo a autora, a escola tem sido
utilizada na manutenção de um determinado
modelo ideológico/econômico. Que inculca-

ção ideológica tem permeado a escola nos
últimos anos? No seu fazer pedagógico, a
escola fala em nome de quem? Pretende-se
aqui afirmar que a escola brasileira vem percorrendo desde o final do século XX os ideários neoliberais.
Sabe-se que há resistências no campo
progressista educacional, mas a política que
se afirma na educação nacional não foge à
regra do campo ideológico neoliberal. O neoliberalismo configura-se:
Um complexo processo de construção
hegemônica. Isto é, como uma estratégia de poder que se implementa em dois
sentidos articulados: por um lado, através
de um conjunto razoavelmente regular de
reformas concretas no plano econômico,
político, jurídico, educacional etc. e, por
outro, através de uma série de estratégias
culturais orientadas a impor novos significados sociais, a partir dos quais legitimam as reformas neoliberais como sendo as únicas que podem (e devem) ser
aplicadas no atual contexto histórico de
nossa sociedade (GENTILI, 1996, p.47).

Os teóricos neoliberais afirmam que o
capitalismo está em crise, e que isso é passageiro. É preciso, segundo eles, rever a conjuntura e rearticular as relações capitalistas.
Pensar novas formas de reorganizar o capitalismo é a única saída e o neoliberalismo
assume esse papel.
Outra característica neoliberal é a compreensão de que o mercado é o único setor e
instrumento capaz de regular os interesses e
as relações sociais. O setor público, no caso
o estado, é responsável por toda a crise pela
qual a sociedade passa. Essa é a base de
sustentação do neoliberalismo: o estado é
insuficiente para administrar o setor público,
enquanto o setor privado é considerado altamente eficiente.
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No setor educacional não parece novidade o que o governo vem fazendo com
a educação pública. Alega insistentemente
que a escola pública está ruim e que seus
trabalhadores precisam de formação adequada. Por outro lado, são mínimos os salários
desses profissionais.
Outra característica neoliberal na educação são as chamadas “ajudas” às famílias
para que mantenham os filhos da escola. O
estado deveria, sim, estar promovendo políticas públicas de geração de emprego e qualidade de vida da população. Ao contrário,
submete a população excluída à manutenção
da exclusão, e mais, fortalece os ideários da
privatização da educação.
Na verdade, para os neoliberais, a educação passa por uma crise de eficiência, eficácia e produtividade. Segundo eles, a expansão tão almejada pelo setor progressista vem
ocorrendo de uma forma desordenada. Os
estabelecimentos de ensino não apresentam
qualidade e sua ação pedagógica e gestão
administrativa se caracteriza pela improdutividade.
Os neoliberais afirmam que a escola
não vive mais a falta de democratização e
sim uma crise de cunho administrativo. Assim
se encontra o setor educacional, administrado
por quem não sabe. Os seus administrados
são os professores que por sua vez, representam a ineficácia do estado. Esta lógica
também afirma que recursos financeiros não
faltam, o que falta é uma melhor distribuição
e uso adequado dos mesmos.
Além de afirmar que o estado é assistencialista e ineficaz, os neoliberais defendem a retirada do setor público da área
administrativa de políticas sociais, este não
teria “competência” para tal. Nesta visão, é
preciso reformar. E foi isso que aconteceu
com a educação brasileira nas duas últimas
décadas. O estado controlou e reformou a
constituição federal de l988 com a emenda

constitucional nº. 14, que fundamentou a lei
9424/96 – FUNDEF. Esta lei possibilitou a
municipalização do ensino fundamental e
delegou às prefeituras a mercantilização da
educação, quando estabelece o número de
alunos x arrecadação. Outro exemplo foi a
promulgação da LDB 9394/96 que derrubou
de vez a expectativa de se criar um sistema
nacional de educação, que teria um caráter
unificador de propostas educacionais para a
população brasileira considerando, certamente, os fins sociais do ensino.
Vale lembrar, também, a elaboração dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Estes por sua vez, são altamente contraditórios
e reforçam segundo Nereide Saviani (1997),
a fragmentação do ensino e formação para
ao trabalho:
As finalidades da educação escolar,
portanto, reduzem-se à aprendizagem
de conhecimentos, úteis, imediatamente
aplicáveis, tanto nas possíveis atividades
profissionais, quanto na convivência social. Como fica nesse contexto a formação integral da personalidade, a formação
da cidadania? Ou o cidadão que se quer
formar é aquele submetido ao mercado?
(NEREIDE SAVIANI, 1997, p.25).

Por último, sem esgotar os exemplos,
pode-se citar o Plano Nacional da educação,
que após muitas lutas e discussões de intelectuais, professores e entidades membros do
fórum nacional em defesa da escola pública,
foi elaborado o “Plano Nacional de Educação:
Proposta da Sociedade Brasileira” (CONED,
l996). Nesse caso, mais uma vez, o governo
federal atropelou a proposta oriunda da sociedade civil organizada aprovando seu próprio
plano de educação, vetando inclusive de última hora, nove artigos, seis deles, referentes
a financiamentos.
A educação na atualidade vive problemas de ordem ideológica estrutural, que
perpassam o sistema econômico vigente. Influenciada por esses ideários, a escola en30 - junho/2021 - Educar FCE
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contra-se num verdadeiro “beco sem saída”.
E reproduz a chamada ideologia dominante
neoliberal. Um bom exemplo disso são os
chamados controles escolares sugeridos pelo
MEC. O Provão tem sido preconizado nas escolas superiores como um instrumento que
define o bom profissional para o mercado de
trabalho, através das notas obtidas. Há cursos
e escolas que preparam aulas e cursinhos
específicos para os alunos se saírem “bem
no provão”.
Na educação básica não é diferente, o
governo se utiliza de avaliações para provar
que o ensino é ruim e os educadores compactuam com isso. Não se trata aqui de negar
completamente o sistema avaliativo da educação. E sim, argumentar que os profissionais
da educação o executam, sem ao menos analisarem e estabelecerem discussões sobre o
que está por detrás dos ideários do estado
em ser flexível no processo (na LDB tudo
pode) e controlador na saída (Saeb, Provão,
Enem). Já pensou no que o governo pretende
fazer com os resultados dessas avaliações ou
o que já vem fazendo?
Já se pensou que o que o estado quer
é avalizar a forma como vem desobrigando-se
de suas responsabilidades com a educação
nas últimas décadas? Será que os resultados
deste “controle” têm servido para transformar
qualitativamente o ensino ou para reformar
segundo os ideários neoliberais?
A instituição escola se corporifica através de seus profissionais que carecem de
tomar a frente do projeto político da escola
e não permitir o uso ideológico que vem se
perpetuando ao longo da história do Brasil.
Faz-se necessário, como afirma Dermeval Saviani (1997), “impor uma resistência ativa”.
Homens e mulheres trabalhadores na escola
precisam acreditar nessa instituição e mudá-la
a partir de suas ações politizadas em nome
de um povo mais consciente,

A resistência ativa é uma arma na luta
pela transformação da deficiente estrutura
educacional brasileira. Enquanto prevalecer na política educacional a orientação
de caráter neoliberal, a estratégia da resistência ativa será a nossa arma de luta.
Com ela nos empenhamos em construir
uma nova relação hegemônica que viabilize as transformações indispensáveis para
adequar a educação às necessidades e
aspirações da população brasileira (DEMERVAL SAVIANI, 1997, p.71).

Não se pode continuar com a dívida
histórica da formação do povo brasileiro. Se
até a república o ensino foi dogmático, o ensino contemporâneo não é diferente. A escola continua ainda, defendendo o interesse
de minorias, relegando para segundo plano
o social e priorizando o setor econômico da
sociedade.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
Uma Nação só é verdadeiramente independente quando todos os seus cidadãos
têm acesso a uma educação de qualidade.
A educação é a base para o desenvolvimento social e político. Ela promove crescimento
econômico e é uma das principais ferramentas para diminuir a desigualdade, reduzir a
criminalidade e promover a Paz.
Contudo, ao olhar para o cenário atual
da educação brasileira, fica claro que estamos muito longe desse ensino de qualidade.
Segundo dados do Inep, hoje, 97% dos alunos têm acesso ao Ensino Fundamental, mas
apenas 52% deles conseguem concluí-lo.
Quando se fala em alfabetização, os
números preocupam ainda mais. O Saeb de
2003 mostra que apenas 4,8% dos alunos
da 4ª série do Ensino Fundamental estão
plenamente alfabetizados, 39,7% está medianamente e 55,5% não estão corretamente
alfabetizados. Ou seja, a grande maioria dos
estudantes brasileiros passa pelo Ensino Fundamental sem, ao menos, aprender a ler e
entender um texto simples.
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Mudar este cenário é possível e depende do esforço de todos e de cada um. Passar da educação que temos para a educação
que queremos depende, fundamentalmente,
de uma nova atitude e de conquistas do dia-a-dia por parte de alunos, professores, pais,
cidadãos e governo.
É uma longa trajetória, que depende
de atitudes concretas, desenvolvidas dentro
de um planejamento integrado, que permita
a unidade de propósitos e a continuidade de
motivações e ações.
O Brasil precisa fazer da educação sua
prioridade número um, se quiser oferecer às
novas gerações um futuro melhor e criar as
condições necessárias para seu desenvolvimento social e econômico. Como aparece
na Declaração de Jomtien, “se quisermos ter
educação de qualidade para todos, temos
que ter Todos pela qualidade da educação”.

O AFUNDAMENTO DA EDUCAÇÃO NO
BRASIL
É uma obviedade, quase uma tautologia,
aos olhos de qualquer pessoa medianamente bem educada, afirmar-se que a educação
constitui um elemento essencial na qualificação produtiva e na prosperidade de qualquer
país, avançado ou em desenvolvimento.
Ela constitui, também, o principal fator
de inserção nos mercados de trabalho, no
plano individual, e um elemento chave do perfil distributivo nacional, quando se considera
a repartição social da renda.
Segundo Almeida (2007) parece haver
um acordo tácito na sociedade quanto a isso.
Mas esse consenso é falso. Não existe terreno comum entre duas abordagens opostas
quanto ao papel da educação no processo
de desenvolvimento. O Brasil constitui uma
prova viva disso. O desentendimento começa
no próprio enunciado das finalidades da educação, tal como expresso acima.

De um lado, um grupo, mais identificado com os próprios educadores, considera
que a educação tem um papel “libertador”,
no plano pessoal, e que os indivíduos têm de
ser educados numa visão humanista, acima
e além das exigências “do mercado”, que no
mundo capitalista pretende apenas, segundo
representantes desse grupo, que a escola
seja “produtora” de trabalhadores treinados
para as empresas.
De outro lado, pesquisadores identificados com o desempenho adequado do processo produtivo pretendem, justamente, que a
mão-de-obra seja a mais qualificada possível;
não apenas para atender às necessidades
das empresas, mas também para melhorar
os níveis de produtividade da economia como
um todo, pois isto se traduziria em riqueza
social e prosperidade para o país e para a
sua população, com reflexos na distribuição
de renda. Posso estar simplificando a dicotomia, mas ela representa, grosso modo, duas
visões do mundo que parecem contrapor-se
na atualidade.
Parece evidente, aos olhos de quem
observa a realidade presente no Brasil, que
os rumos da educação no país vêm sendo
determinada pelo primeiro grupo; uma grande comunidade de trabalhadores dos setores
público e privado, formada por burocratas do
MEC, por pedagogos de várias afiliações, por
professores, administradores, sindicalistas,
pesquisadores ou por simples curiosos, sem
contar os políticos e outros líderes comunitários que “vivem” da educação.
Na visão de Almeida (2007) não é novidade para ninguém que a qualidade da
educação no Brasil vem se deteriorando a
olhos vistos nos últimos tempos. Pode ser
que não exista nenhuma relação de causa
a efeito entre essas duas realidades, mas o
tema é suficientemente grave para merecer
uma reflexão.
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Tendo estas realidades em mente, pretende-se tratar, no capítulo seguinte, alguns
problemas atuais da educação no Brasil, com
um enfoque ligeiramente negativo, ou razoavelmente pessimista como o próprio título
deixa sugerir. Isto não deve causar espanto,
uma vez que fazer elogios por algum sucesso
não contribui em nada para a melhoria daquilo que está indo bem; apenas fazem com
que os seus responsáveis se acomodam nas
situações estabelecidas, deixando de introduzir as mudanças necessárias para que um
desempenho determinado se dê de maneira
ainda mais efetiva.

A educação tem perspectiva de construção de conhecimento, e parte de premissas básicas como: confiança na possibilidade
dos educandos construírem suas próprias verdades e valorização de suas manifestações e
interesses.

Apenas aprendemos com erros e fracassos, que nos ajudam a corrigir nossas insuficiências mais gritantes. O que nos parece
ocorrer atualmente, no caso da educação brasileira, é justamente um quadro de resignação
e de acomodação com os péssimos resultados do setor, em vários níveis, evidentes
em quaisquer tipos de medidas objetivas que
possam ser feitas. (Almeida, 2007).

A escola foi reduzida a ensino e os mestres a ensinantes. Desvalorização do campo educativo e do saber profissional leva
a desvalorização da categoria frente ao
governo e sociedade cada nova ideologia
nova moda econômica ou política, cada
novo governante e até agências de financiamento se julgam no direito de dizer
o que somos o que devemos ser definir
nosso perfil, nossos saberes e competências e redefinir o currículo (ARROYO,
2001, p.102).

A ESCOLA NUMA VISÃO
CONTEXTUALIZADA
Na escola, de maneira geral, não há
ciência nem posicionamento social. A razão
que motiva o professor a refletir sobre suas
metodologias de ensino tornou-se sintoma de
loucura, confirmado por injustiças sociais e
ineficazes em quase todos os aspectos que
se analisem.
Algumas tentativas buscam a importação de modelos da prática educativa de outros países. E isso só é possível através de
uma reflexão sobre isso só é possível através
de uma reflexão sobre a prática de ensino.
Muitas lutas vêm sendo assumidas por
educadores e políticos na denúncia da função
seletiva discriminatória das notas e conceito
e dos sérios prejuízos decorrentes das classes populares. Essas medidas minimizam o
prejuízo educacional com função burocrática,
punitiva e obstaculizante.

Tudo isso, dinamiza oportunidades de
ação e reflexão, num acompanhamento permanente do professor, que incitam o aluno
a novas questões a partir da formulação de
respostas.
Miguel Arroyo (2001) em ofício de mestre: imagens e autoimagens, diz que,

Somos professores. Somos e não apenas exercemos uma função docente. Os tempos de escola invadem outros tempos. Levando as angústias e sonhos da escola para
casa e vice-versa. O discurso do profissionalismo é ambíguo: para a categoria pode significar reconhecimento e valorização; para o
lado social pode significar a justificativa para
adiar esse reencontro.
Somos a imagem que fazem do nosso
papel social, não o que teimamos ser, esse
processo social é lento e complicado, entre
imagens e autoimagens.
Os professores de primeira à quarta
séries carregam uma imagem difusa, pouco
profissional. Os professores de quinta a oitava séries do ensino fundamental e do ensino
médio tem outra imagem social, conferida por
sua competência técnica em sua área, porém
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não se afirmam como docentes, como educadores. Já no nível superior os docentes e seus
saberes têm um estatuto social reconhecido.
Quando a visão da escola e de seus
educadores se reduz apenas a aprender habilidades, saberes, domínios de matérias, o
ensinar e os ensinamentos também ficam
empobrecidos. A recuperação do sentido do
nosso ofício está em interpretá-lo como ofício
de ensinar a sermos humanos.
Segundo Gabriel Chalita (2003), “as
palavras são armas que isentam ânimos, coragem, sensibilidade, talento. Dessa forma,
podemos definir o amplo leque de sentidos
e potencialidades da palavra educação, cuja
beleza está em desvendar novos e promissores horizontes” (CHALITA, 2003, p. 67).
Qualidade social da educação significa
para nós, garantir a todo cidadão (indiferente
de raça, cor, religião e padrão social econômico), o acesso ao conhecimento socialmente
produzido e sistematizado, como instrumento de compreensão do mundo, das relações
com a natureza, com a cultura e a sociedade
e de emancipação individual e coletiva, na
perspectiva de construir uma sociedade justa
igualitária. Nosso propósito visa considerar o
sujeito como sujeito de direitos e a educação
como direito social.
De fato, pouco a pouco, as coisas se
movem, envolvem, se transformam. A escola
como a fábrica, a família, o hospital, como a
sociedade toda não existe como uma coisa
fixa, parada, imutável.
A escola de hoje, apesar de todos os
seus defeitos e deformações, não é mais a
mesma de 10, 20, 50 anos atrás. Ela não é
estática nem intocável, a forma que a escola
assume em cada momento é sempre o resultado precário e provisório de um movimento
permanente de transformação, que é continuamente impulsionado por tensões, conflitos, esperanças e tentativas alternativas. Em

função das pressões dos grupos sociais, das
inovações científicas, ou das próprias necessidades da economia, a escola muda, adaptando-se sempre aos novos tempos.
Assim, de tanto fazermos críticas à experiência da desigualdade e o aprendizado
da dependência, acabamos por perder nossa
capacidade de trabalhar, de criar, de viver em
comunidade. Acabamos por perder nossa visão crítica da realidade, nosso poder de imaginação e construção e alternativas.
A grande maioria das reformas e inovações pelas quais passa a escola são simples
retoques de fachada: prédios mais modernos,
programas mais atualizados, exames menos
cretinos que os testes de múltipla escolha,
utilização de métodos audiovisuais, etc. Estas
novidades não tocam o essencial: o conhecimento continua a ser transmitido do professor
que sabe aos alunos que são ignorantes.
Este conhecimento que vem de livros
ou da palavra do professor, e nunca da pesquisa ou experiências dos próprios alunos, é
recebido, memorizado, repetido e arquivado.
Não é jamais descoberto, testado e criado
pelos que estão ali para aprender.
Em consequência, aquilo que a escola
ensina pouco ou nada tem a ver com a vida,
com a experiência, com as necessidades e
com os interesses dos educandos. Em todo
canto educadores, motivados por uma profunda insatisfação com estas práticas educativas
domesticadoras, tem tentado instaurar uma
relação mais autêntica e dinâmica com seus
alunos, procurando desenvolver sua criatividade e autonomia.
Apesar de seus pontos de práticas e
quadros de referências diversos, estas pedagogias alternativas têm todas em comum
a tentativa de inverter o processo educativo:
o conhecimento, ao invés de ser transmitido
pelo professor ao aluno, passa a ser o resultado de pesquisas e experiências vividas e
analisadas.
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ALGUMAS SAÍDAS PARA A EDUCAÇÃO
Uma primeira perspectiva, centrada sobre o aluno, procura articular toda a vida escolar. Em torno da atividade dos alunos. Não
se trata mais de transmitir conhecimentos ou
seguir um programa oficial, mas sim de fornecer recursos e instrumentos aos alunos. Para
que eles possam reagir ao seu meio ambiente
e construir, pouco a pouco, as próprias noções.
A seu desenvolvimento intelectual. A
partir dessa premissa, torna-se evidente que
ensinar só tem sentido se o educador é capaz
de se colocar à disposição do aluno de se
adaptar a sua linguagem, a sua conduta e a
seus modos de socialização.
As experiências de escolas “ativas” ou
escola “nova”, promovidas por educadores
como M. Montessori, C. Freinet ou E Decroly,
que havia posto em prática estes princípios,
em suas próprias salas de aula, continuam
até hoje a ser um ponto de referência.
As noções de investidas, criatividade e
atualidade ainda são inovadoras e ameaçadoras, num sistema escolar que continua apesar
de tudo que foi dito, repetido e provado, a
defender a ideia falsa de que é o aprendizado
que causa o desenvolvimento do aluno, ao
invés de reconhecer, com a psicologia genética, que é o desenvolvimento da criança que
permite o aprendizado.
Paralelamente a essa concepção pedagógica centrada no desenvolvimento intelectual do aluno, existe de maneira muitas vezes
complementar, a preocupação de privilegiar
sua evolução social afetiva.
Como demonstrou Piaget (1992), da
mesma forma que a criança funciona mentalmente segundo estágios de desenvolvimentos que estão na origem de sua aquisição
de noções, ela vive também um processo de
crescimento afetivo e social caracterizado por

uma progressão de estágios ou de etapas
constitutivas de sua personalidade. Seu comportamento na sala de aula, sua atitude em
relação ao professor, sua disponibilidade e
motivação para os deveres escolares dependem da maneira pela qual ela vive seu próprio
desenvolvimento.
Nessas condições, a falta de sensibilidade dos educadores em relação ao amadurecimento afetivo de cada aluno. Está na raiz
de muitos conflitos, bloqueios, frustrações e
fenômenos de dependência que interferem
constantemente com a prática escolar. Inversamente os educadores que se preocupam
em respeitar essa dimensão afetiva e social
são levados espontaneamente a modificar os
programas e a organização de sua classe.
Nestas duas primeiras tendências que
invocamos, defrontamo-nos com uma orientação pedagógica constantemente preocupada em reinventar a prática escolar a base
da elucidação das necessidades próprias às
crianças e de maneira mais genérica dos participantes de qualquer processo de formação.
Sob a influência da psicanálise e da psicoterapia. Uma terceira corrente questiona o
papel do professor, isto é, o lugar ocupado
pelo adulto na relação pedagógica de fato,
numerosos estudos têm mostrado a importância dos investimentos afetivos vividos pelos
professores se deem conta desses fenômenos. Incapazes de compreender e controlar
os conflitos e tensões que nascem da relação professor aluno, a insegurança de muitos
educadores o faz afirmar-se adotando uma
atitude autoritária e burocrática.
As relações, por vezes violentas, de alguns mestres contra a noção de não diretividade mostram que muitos professores ao
defender a hierarquia, atribuem mais importância às regras de comportamento da classe.
Ao invés de procurarem-se com seus próprios
sentimentos de poder, de identificação ou de
insegurança diante dos alunos.
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Mais recentemente, tem também havido
casos de professores que caíram no extremo
oposto, para se fazerem aceitar pela classe,
renunciar inteiramente ao seu papel de educadores, procurando confundir-se com os alunos
numa atitude demagógica que só faz agravar
o mal estar à incerteza dos educandos.
Outros educadores esforçam-se por desenvolver uma vida de grupo dentro de sua
sala de aula. Seu objetivo é fazer com que
a classe se transforme num grupo solidário
e consciente. Para isso favorecem a constituição de diferentes grupos de trabalho, responsáveis coletivamente pela realização das
tarefas escolares.
Dentro desta ótica, a relação professor
aluno se amplia numa perspectiva de valorização da vida social de classe e de estímulo
ao desenvolvimento dos alunos a partir de
sua experiência de vida e trabalho em grupo.

Por sua própria radicalidade esta pedagogia é praticamente no interior do sistema
oficial de ensino. Daí por que ela costuma ser
praticada nas turmas ditas “marginais”, compostas por alunos considerados problemas
onde a pressão institucional é menos forte
porque ninguém se interessa por sua sorte.
Como escreve Gadotti (1995),
Descentralização e autonomia caminham
juntas. A luta pela autonomia da escola
insere-se numa luta maior pela autonomia
no seio da própria sociedade. Portanto, é
uma luta dentro do instituído, contra o instituído, para instituir outra coisa. A eficácia dessa luta depende muito da ousadia
de cada escola em experimentar o novo
caminho de construção da confiança na
escola e na capacidade dela de resolver
seus problemas por ela mesma, confiança na capacidade de autogovernar-se
(GADOTTI, 1995, p. 202).

Todavia os educadores que se lançaram neste tipo de iniciativa sabem quantas
dificuldades tiveram de enfrentar em virtude
dos hábitos escolares já adquiridos pelos
alunos e do ritmo de trabalho imposto pelos
programas e horários oficiais.
Por outro lado, os controles hierárquicos nos quais os professores são submetidos também já fizeram fracassar experiências
deste tipo, que estão em contradição flagrante com o modo de organização imposto pelo
sistema educativo oficial.
Uma quinta corrente que prolonga a anterior é a da chamada pedagogia institucional,
cujo objetivo é o de tentar quebrar as normas
e proibições burocráticas que impedem qualquer tentativa de reorganização da vida grupo
classe. Esta restauração da vida escolar só
é viável se o professor opta por integrantes
de uma classe que se experimentam na autogestão dos programas, atividades métodos
e formas de organização do trabalho e acontecimentos vividos pela classe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é um dos fatores mais importantes no desenvolvimento de um país, pois é
através da educação que um país atinge melhores desempenhos, tanto em áreas como: saúde,
tecnologia e etc., e também em relação a melhorias no nível de renda, empregos e qualidade de
vida para a população.
A primeira grande ruptura travou-se com a chegada mesmo dos portugueses ao território
do Novo Mundo. Os portugueses trouxeram um padrão de educação próprio da Europa, o que
não quer dizer que as populações que por aqui viviam já não possuíam características próprias
de se fazer educação. Até o período republicano, não houve uma grande mudança no modelo
educacional no Brasil.
Com a promulgação da Constituição de 1988, as LDBs anteriores foram consideradas obsoletas, mas apenas em 1996 o debate sobre a nova lei foi concluído.
Através de nossa pesquisa, pudemos perceber a importância da gestão e sua participação
ativa para o bom desenvolvimento da escola e da educação em si.
A participação na gestão da escola implica no poder real de tomar parte ativa no processo
educacional, tanto no nível micro social como nos macros social, por parte de todos os envolvidos nesse processo, ou seja, os alunos, pais de alunos, professores, administradores do sistema
educacional e da escola e inclusive grupos sociais organizados.
Como diz Sánchez (1979) esta participação implica em que estes agentes tenham um papel
ativo nas decisões sobre a elaboração das políticas educacionais, sua execução e o controle de
sua aplicação.
Em suma, apesar dos obstáculos teórico-empíricos à democracia institucional representados
pela "lei de ferro da oligarquia" que pretende justificar a inviabilidade da democracia nas instituições
e organizações através dos argumentos da eficiência e da apatia das massas, há contra-argumentos suficientes para se fundamentar e defender a democracia institucional ou organizacional.
Argumentos de natureza filosófica, política, psicológica, sociológica e pedagógica justificam
a adoção da democracia institucional nas escolas, operacionalizada através da implantação do
conselho deliberativo constituído por representantes de suas três principais comunidades de cidadãos que são os estudantes, os professores e os pais.
A situação da educação no Brasil apresentou melhorias significativas na última década do
século XX: houve queda substancial da taxa de analfabetismo e, ao mesmo tempo, aumento regular da escolaridade média e da frequência escolar (taxa de escolarização). No entanto, a situação
da educação no Brasil ainda não é satisfatória, principalmente em algumas das cinco grandes
regiões do país.
Do que se tratou nesta pesquisa, ressalta-se a importância de conhecer a fundo as correntes
educacionais, das quais tanto se fala no senso comum pedagógico e pouso se reflete na prática
da formação de professores as análises consistentes sobre elas. As reflexões aqui apresentadas
nos levam a considerar os princípios da escola ativa, chamada também escola nova. A relevância
do estudo sobre esta corrente é tão grande quanto a sua influência nos meios educacionais e
pedagógicos, tanto no passado quanto atualmente.
Sabe-se hoje que a escola nova é uma tendência que já não existe como tal, ou seja, ela
é estudada como um item da História da Educação. No entanto ressaltamos que a
sua influência se encontra atualizada por toda literatura, práticas e imaginários educacionais influenciados pela ideia da escola ativa, pelos discursos do “aprender a
aprender”, típicos de muitos autores e tendências construtivistas.
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O AUXÍLIO ÀS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Neste artigo traz a reflexão sobre a Educação Especial na Educação Infantil. Como

pode- se aliar o auxílio de novos conhecimentos para ajudar o aluno que apresenta dificuldades
de aprendizagem. O tema ganhou grande força na sociedade atual como um todo, e não só
na esfera educacional, pois não envolve só profissionais de educação, mas também familiares
que são de grande importância no progresso educacional da criança. Sendo assim esse projeto
tem como objetivo mostrar que as crianças com necessidade especiais não devem mais serem
tratadas somente como patologia e que é possível sim inserir essas crianças no universo dos
considerados "normais". Esse projeto tem como objetivo também, mostrar a importância do
professor em desmistificar todo o preconceito que existe quanto a capacidade da criança com
necessidade especial fazendo deste o princípio básico da inclusão escolar. A entrada na escola
significa para a criança uma grande ampliação de sua esfera de relações e para a qual ela
traz uma história de experiências anteriores que lhe permitiram desenvolver uma determinada
visão sobre si mesma. Nesse sentido, na escola, conhecerá outras crianças com as quais
compartilhará uma parte considerável de sua vida e estabelecerá importantes relações com
adultos que não pertencem nem à sua família, nem às suas relações mais próximas. Assim a
escola também contribuirá para a configuração do autoconceito geral da criança bem como para
o desenvolvimento de um de seus aspectos específicos, o autoconceito acadêmico, que se refere
às características e capacidades que a criança acredita possuir em relação ao trabalho acadêmico
e ao rendimento escolar. Será abordado também a importância da escola como foco central que
possibilite à criança enxergar muito além das suas limitações.O professor ao entender e intervir
nas dificuldades que a criança apresentar pode ser uma maneira de evitar o fracasso escolar.
Utilizaremos como referência SMOLE (2000), SABBATINI (1997), GIL (2003), GERR (2011) entre
outros que trazem a aprendizagem como tema.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação Infantil; Necessidades Especiais.
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INTRODUÇÃO

S

aber como o cérebro processa as informações, como armazena o conhecimento e
seleciona o comportamento, é imprescindível para que o professor possa adequar
suas práticas. De esta forma compreender como uma criança com necessidades
especiais pode usar seu potencial e quais estratégias podem favorecer o pleno desenvolvimento e entender como a criança aprende.
Entender o funcionamento cerebral e criar práticas educativas que favoreçam os alunos
com Necessidades Especiais é entender como pode-se ajudar as crianças. O aprendizado
se dará, sobretudo por meio de procedimentos e atividades que estimulem e desenvolvam
percepções sensoriais, do mundo que os cercam.
Sabe-se que o professor precisa entender que a aprendizagem baseada no cérebro,
aos assuntos ligados à cognição: funções executivas como a linguagem, memória de trabalho, flexibilidade mental, foco atencional, abstração, planejar e coordenar comportamentos,
capacidade empática, capacidade de se automonitorar, entre outros.
A aprendizagem é mente e corpo: movimento, alimentação, ciclos de atenção e aprendizagem construída quimicamente por meio da plasticidade cerebral (a capacidade do cérebro
de modificar seu funcionamento, se reorganizar estruturalmente e se adaptar em resposta à
experiência e a estímulos repetidos).
Compreender como todas essas informações podem auxiliar o professor a ajudar os
alunos com Necessidades Especiais. Ter como aliados esses novos conhecimentos é imprescindível e de fundamental importância para uma pedagogia moderna voltada às exigências
da aprendizagem, em um mundo veloz, complexo e cada vez mais exigente.
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Num passado não muito distante as
crianças NEs eram excluídas das escolas.
Com a mudança do sistema de ensino e a
obrigatoriedade onde a aprendizagem se estende a estas crianças. Na Educação Infantil
então pouco se via crianças com Necessidades Especiais.
Ficavam afastados do convívio e quando era matriculado muitas vezes o professor
por não saber como ensiná-los continuava lhe
apresentando atividades além ou aquém das
suas possibilidades cognitivas. A falta de “saber” como auxiliar os alunos com dificuldades
podem ser superados com os avanços da
formação dos professores.
Alguns obstáculos foram superados,
mas os professores ainda pensam que o
maior deles está na convivência com essas
crianças é justamente o fato delas viverem em
seu próprio universo não existindo um nível
de comunicação entre elas. Algumas crianças
desenvolvem a linguagem oral, outras não.
Existe também o fato do corpo docente
não recebe orientação, capacitação técnica
ou ao menos a presença de um mediador
em sala de aula para facilitar esse processo,
uma vez que nem todas as escolas já aderiram a esse recurso reforçando a tese de que
o tema inclusão ainda merece uma atenção
especial e precisa ser levado a sério através
de políticas específicas que saiam do papel
e façam parte do dia a dia escolar.
Se aliarmos à capacitação dos professores aos recursos tecnológicos pode-se dar
um passo a mais em relação às crianças com
Necessidades Especiais. Porém é necessário
conhecer e refletir antes de levar as ideias
acolhedoras para a sala de aula.
As dificuldades de aprendizagem são
problemas neurais que afetam a capacidade
do cérebro humano para entender as informações. Para que possamos entender como

ocorrem às aprendizagens pode ser de grande relevância para entender como ocorrem os
processamentos cognitivos e as falhas desses processamentos em alunos com dificuldade de aprendizagem. Smith e Strick (2001).
Sendo assim, o professor deve ter em
mente que a criança que possui dificuldades,
terá problemas somente em uma determinada
função, por isso a necessidade de entender
como podem aprender e como processa as
informações transmitidas pelo professor. E
procurar estratégias para ensiná-los.
Rodrigues, Krebs, Freitas (2005) afirmaram isso ao dizer que:
O currículo pode ser identificado como
um dos obstáculos à inclusão. A diferenciação curricular que se procura na inclusão é a que tem lugar num meio em
que não se separam os alunos com base
em determinadas categorias, mas em que
se educam os alunos em conjunto, procurando aproveitar o potencial educativo
das suas diferenças, em suma, uma diferenciação na classe assumida como um
grupo heterogêneo (RODRIGUES; KREBS; FREITAS, 2005).

Sabe-se que a formação inicial do professor não fornece estratégias e receitas de
ensino, porém pode- se expandir seus conhecimentos. Como acessar propostas de
inclusão para que ocorra aprendizagem. O
auxílio que de práticas pedagógicas específicas pode trazer é facilitar o trabalho, por meio
do conhecimento do acesso à aprendizagem,
não tiverem formação, não saberão agir em
determinada situações com esses alunos e
sempre vão buscar a ajuda de profissionais
fora da escola. Isso vai de encontro ao discurso de RODRIGUES, KREBS, FREITAS (2005)
ao dizer que:
O curso de formação de professores na
maioria dos casos não aborda os alunos
com necessidades especiais e quando
abrangem o assunto é de uma forma que
raramente retrata a realidade. Por isso a
dificuldade do professor em lidar com
essas crianças em sala de aula. Não há
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preparo suficiente e nem recursos oferecidos são adequados para se trabalhar. Há
com certeza uma grande falta de estrutura
e com crianças NEs é necessária uma
estruturação especial (KREBS, FREITAS,
2005.p.104).

COOL (1995) também afirmou que:
O ambiente não deve ser complexo demais a fim de facilitar sua aprendizagem
e compreensão. Além disso, o professor
deve manter uma postura de educador
facilitador frente a estas crianças e por
esse motivo a necessidade de se ter uma
formação mais completa, abrangendo os
alunos especiais (COLL, 1995, p.25).

Para Nóvoa, responder à questão sobre
como podemos ajudar as crianças com necessidade especial é o grande desafio deste século ainda é a estrutura educacional de
hoje existente desde o fim do século 19. É
preciso fazer um esforço para trazer ao campo pedagógico as inovações e conclusões
mais importantes dos últimos 20 anos na área
da ciência e da sociedade.
Ao professor, cabe se alimentar das informações que surgem, buscando fontes seguras, e não acreditar em fórmulas prontas
para a sala de aula, que são muitas vezes
criadas sem embasamento científico.
O educador precisa potencializar essa
interação por parte das crianças Para tornar
mais claro o diálogo Antunes (2005) mostrará
como estão ligadas à aprendizagem,
Nenhuma dúvida resiste ao fato de sabermos que quando se trabalha atenção,
memória, aprendizagem e inteligência é
a mente que se trabalha e dessa forma
conhecê-la melhor significa investigar os
passos para fazê-la trabalhar melhor (ANTUNES, 2005, p. 11).

Para aprender é preciso guardar informação na memória de longa duração, de
forma que ela possa ser resgatada quando
precisar dela. Entender o caminho que essas
informações percorrem até chegar ao cérebro
também contribui para práticas pedagógicas
que acolham diferentes perfis.

A INCLUSÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL
Como foi dito esta pesquisa terá como
foco saber como as crianças com Necessidades Especiais podem aprender e como o professor pode auxiliar para que ocorra a aprendizagem. O professor é peça fundamental em
desmistificar todo o preconceito que existe
em relação à capacidade cognitiva destas
crianças. Muito pode ser feito por elas, mas
o principal é acreditar que elas têm potencial
para aprender.
O papel do professor Educação Infantil é bastante relevante, pois através de uma
avaliação diagnóstica ele classifica o aluno
segundo suas dificuldades para aprendizagem e conseqüentemente criar estratégias
de facilitação de forma que o aluno se sinta
inserido no contexto escola
As práticas pedagógicas também precisam ser revistas no âmbito da inclusão,
que os alunos precisam de liberdade para
aprender do seu modo, de acordo com as
suas condições. As adaptações têm que ser
curriculares, organizar atividades, recursos
pedagógicos e de acessibilidade, de forma
complementar ou suplementar a inclusão das
crianças necessidades especiais.
De acordo com os Parâmetros Curriculares para a educação inclusiva (1998), o
Currículo é construído a partir do projeto pedagógico da escola e deve viabilizar a operacionalização do mesmo, orientando as atividades educativas, as formas de executá-las
e definindo as suas finalidades,
Pensar em adequação curricular significa
considerar o cotidiano das escolas, levando-se em conta as necessidades e capacidades dos seus alunos e os valores
que orientam a prática pedagógica. Para
os alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais essas questões
têm um significado particularmente importante (PCNs, 1998, p. 32).
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São objetivos principais da educação
especial, proporcionar ao portador de deficiência a promoção de suas capacidades,
envolvendo o desenvolvimento pleno de sua
personalidade, a participação ativa na vida
social e no mundo do trabalho, assim como
o desenvolvimento biopsicossocial, proporcionando maior autonomia às crianças de 0
a 5 anos, portadora de necessidades especiais. De acordo com a lei n° 13.005/2014,
“A articulação entre as áreas da educação
infantil e da educação especial é condição
indispensável para assegurar o atendimento
das especificidades das crianças com deficiência nas escolas” (BRASIL, 2014).
Para isso ocorrer de maneira coerente é
necessário esclarecer o que são dificuldades
de aprendizagem dessas crianças, como também as implicações neuronais postas para
que entendamos como desenvolver as habilidades cognitivas nestes alunos.
O professor necessitará então adquirir conhecimentos ainda que básicos sobre
os conhecimentos estes que irão lhe ajudar
na prática pedagógica de sala de aula, Lent
(2004).
Pesquisas têm demonstrado que os alunos autistas são fortemente presos à rotina.
Esses alunos respondem melhor aos sistemas organizados, sendo assim professores
de crianças com necessidades especiais necessitam organizar e manter certa rotina em
sala de aula para efetivamente conseguirem
ensinar essas crianças.
Organizar a sala de aula ao nível da
compreensão da criança faz com que suas
dificuldades de aprendizagem sejam diminuídas. Independente da idade da criança, a
organização física, a programação das atividades, os métodos de ensino fazem toda diferença no processo de aprendizagem. Muitas
vezes a criança não compreende a explicação
do professor o que pode causar uma reação
agressiva ou desmotivação por parte dele;
outras vezes é a linguagem da criança que
é insuficiente para manter uma comunicação

efetiva com o professor fazendo através de
um comportamento inadequado.
Há necessidade dos professores terem
consciência de seu papel, buscar estruturar
o ensino de modo que as crianças possam
construir adequadamente os conhecimentos a partir de suas habilidades mentais. Os
planos de aulas muitas vezes são pensados
para crianças que não possuem dificuldades
alguma para aprender, o que é aprendido. O
grande impasse se forma quando a criança
não aprende.
As crianças possuem Necessidades Especiais tem vida psíquica e uma rede de relações sociais que com eles tendem a interagir,
mas sua socialização é sempre muito difícil.
Muitos deles, por não serem diagnosticados,
são tidos como retardados ou psicóticos. Faz-se então necessário que haja um diagnóstico
realizado por uma equipe multidisciplinar objetivando uma melhor qualidade de vida que
comprometa o desenvolvimento da criança
da realidade exterior e a criação mental de
um mundo autônomo, o mais cedo possível.

COMO AUXILIAR A APRENDIZAGEM
DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dentro dos muros da escola, fica a missão de oferecer aulas mais ativas, interativas
e que movimentam a turma como um coletivo – valorizando outra especificidade dessa
faixa etária: o novo peso da vida social e da
validação do grupo.
A formação do professor se constitui assim em atual e uma grande aliada para poder
identificar o indivíduo como ser único, pensante, atuante, que aprende de uma maneira
toda sua única e especial.
Um professor qualificado, um método
de ensino adequado são facilitadores dessa
aprendizagem são fatores fundamentais para
que todo conhecimento que a neuropsicopedagogia nos viabiliza seja efetivo, interagindo
com as características do cérebro de nosso
aluno.
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Esta nova base de conhecimentos habilita o educador a ampliar ainda mais as suas
atividades educacionais, abrindo uma nova
estrada no campo do aprendizado e da transmissão do saber.
Mesmo a Educação Infantil sendo base
elementar do ensino aquelas crianças que
não “acompanham” muitas vezes ficam esquecidos, mais especificamente aqueles que
já possuem laudo ou uma Necessidade Especial. Como trazê-los para uma aprendizagem
significativa e real,

participação da criança, uma vez que expressões faciais, emoções e linguagem corporal
são em sua maioria, mais complicadas para
a criança entender.
Ressalta-se que a aprendizagem ganha
para que esta adaptação e aprendizagem sejam pontuais e eficazes. Primeiro conhecer o
diagnóstico e segundo realizar adaptações curriculares e parcerias para o desenvolvimento.

A pedagogia por si só não pode fornecer o conhecimento específico necessário para a elaboração de ambientes de
aprendizagens em áreas de conteúdo
escolar específicas, particulares. Mas fornecendo insights sobre as capacidades e
limitações do cérebro durante o processo
de aprendizagem, a neuropsicopedagogia pode ajudar a explicar porque alguns
ambientes de aprendizagem funcionam e
outros não (STERN – 2005 apud GUERRA – 2011, p. 4).

Criar ambientes motivadores, empregando técnicas que permitam às crianças
desenvolverem suas habilidades individuais,
de acordo com suas necessidades, por meio
do estímulo, da motivação e da curiosidade,
construindo e fortalecendo suas as redes neurais que são as bases para o aprendizado
efetivo, fazendo uso de diversos tipos de materiais lúdicos e técnicas diferenciadas, que
tenham como objetivo, despertar o interesse
dos educandos, instigando-os a buscar diversas formas de utilização destes materiais
almejando a construção do conhecimento,
baseados em atitudes reais de aprendizado.

Embora não seja possível criar e repetir
receitas para a solução dos problemas de
aprendizagem, porém conhecer como se dá
a aprendizagem, já é um grande avanço que
pode com certeza auxiliar os professores na
compreensão de alguns aspectos, dentro das
necessidades especiais de aprendizagem, e
auxiliá-los para atribuir novas práticas pedagógicas. Para que possamos compreender
esse processo de aprendizagem é necessário
sabermos que desde o nascimento o indivíduo é capaz de aprender.

Se soubermos como o aluno aprende
e intervimos facilitará o ensino-aprendizagem.
Quando se trata de crianças com necessidades especiais, as questões relacionadas à
interação social se tornam ainda mais importantes, já que, por possuírem algumas limitações, por exemplo, quanto às possibilidades
de locomoção e exploração de objetos, são
frequentemente consideradas incapazes de
participar e contribuir nas atividades em grupo. Trazê-la a participação pode ser uma forma de incentivá-las a aprender.

Descobrir como a criança aprende a
criar atividades que a leve a superar suas dificuldades é o papel do professor. Se cada
aluno busca diferentes formas para aprender,
podemos verificar o quanto é fundamental os
professores proporcionarem aos seus alunos formas diferentes de ensino. NOTBOHM
(2005) chama a atenção para o auxílio necessário e fundamental nas interações sociais.
Estruturar e definir o começo e o fim das atividades pedagógicas pode contribuir para a

As relações entre pares têm destacado
o papel da criança na interação social como
um elemento importante a ser considerado no
processo de construção, desenvolvimento e
transformação do indivíduo, da cultura e da
sociedade. Sendo assim, se pensarmos que
mesmo o autista tendo dificuldades de se relacionar, professores devem procurar inseri-lo
aos projetos e ao grupo. Uma das formas de
proporcionar esta interação seria trabalhar a
repetição e a antecipação.
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Repetir a comanda sempre olhando
para a criança. E repetir novamente quantas
vezes for necessário. O uso constante da repetição da instrução, na necessidade especial
torna-se necessário devido ao comprometimento da linguagem, que prejudica o entendimento de sequência complexas e da dificuldade para lidar com mudanças. Percebe
– se que ao dar as instruções é necessário
que sejam comandas curtas, sem excessos
de informações irrelevantes as tarefas.
Antecipar as ações também é uma estratégia, mostrar o que irão fazer de forma
simples e direta facilita a continuidade da
rotina. Quando o professor insere a criança
no contexto e prepara atividades que esta
irá realizar está medindo uma aprendizagem
que terá sucesso e não causará frustrações
quando se negocia com o autista, se antecipa
pistas do que a criança irá realizar possibilita
a criança compreender que será feito.
Agindo assim percebe-se como é importante a mediação da professora de acordo
com Vygotsky (1974/1997), as dificuldades
reais das crianças com necessidades especiais não estão diretamente relacionadas a
seus problemas orgânicos, mas se devem
aos modos de interpretação social desses
problemas. Deve-se, então, considerar as
oportunidades reduzidas de contato com objetos da sua cultura e de estabelecimento de
relações sociais com parceiros como fatores
que podem dificultar o desenvolvimento dessas crianças.
Nesse sentido, o favorecimento da interação entre parceiros pode contribuir para os
processos de construção e transformação de
significados, no desenvolvimento da criança
com necessidades especiais.

Experiências como antecipação e repetição podem ser consideradas bem sucedidas,
no sentido em que as crianças frequentam
os primeiros anos do Ensino Fundamental e,
mesmo com algumas especificidades, demonstram apropriação de conhecimentos
veiculados à cultura infantil. Para isso percebe-se claramente a relação professor aluno
como vínculo para esta aprendizagem
Observa-se que as intervenções pedagógicas desenvolvidas e a observação dos
professores podem destacar que as ações
planejadas beneficiam o processo de aprendizagem do aluno incluído. A atenção especial deve ser dada às deficiências que essas
crianças possuem em comunicação, interação, linguagem e do comportamento e a
programação psicopedagógica ser traçada
em cima dessas necessidades. Levando em
consideração que a criança com necessidade especial se caracteriza fundamentalmente
pela falta de uniformidade em seu rendimento, o professor precisa seguir uma programação educacional baseada no diagnóstico
e na avaliação dos resultados, observando
principalmente quais os canais de comunicação que o incapacita. É aconselhável que
os professores tenham algum conhecimento
sobre a necessidade da criança e que sejam orientados para uma atuação adequada
nos graves distúrbios de comportamento que
apresentam essas crianças.
A meta primordial da inclusão é a de não
deixar ninguém de fora da Educação Infantil.
As escolas inclusivas propõem um modo de
constituir o sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e
é estruturado em função dessas necessidades. Assim, a educação inclusiva contribuiria
para uma maior igualdade de oportunidades
a todos os membros da sociedade, sem necessariamente referir-se somente às pessoas
com necessidades especiais.
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O BRINCAR E AS CRIANÇAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
Luca Surian (2010) afirma que a criança com necessidade especial apresenta uma
aderência inflexível a rotina ou rituais reagindo
com intensa ansiedade a mudanças imprevistas no ambiente; sendo assim cabe ao professor utilizar uma metodologia diferenciada ao
lidar com esses alunos a fim de amenizar todo
estresse causado na rotina escolar. Compreender e detectar o modo peculiar da criança
situar-se no mundo permite aos professores
desenvolver sua prática de modo a auxiliar o
desenvolvimento infantil em consonância com
os objetivos da educação infantil.
A realização de atividades coletivas é
fundamental para trazer esses conhecimentos
da vida. Criar atividades onde a brincadeira
seja possibilitada a todos é um desafio, assim
como trabalhar com qualquer criança, porque
todas elas trazem repertórios diferentes e têm
seus próprios momentos de aprendizagem.
Não podemos limitar o que vamos oferecer às
crianças achando que elas não vão entender.
O que se deve fazer é tentar levá-las a esta
compreensão de várias maneiras diferentes,
até achar a melhor.
Se a criança for cadeirante, brincadeiras
de roda, cantigas e músicas podem incluí-las
perfeitamente. Escolher um lugar calmo para
uma pintura pode trazer ao autista conforto
e aprendizagem, bolas e objetos sonoros
podem incentivar as crianças com baixa-visão , assim como livros em braile, ensinar às
crianças um vocabulário em LIBRAS facilita
a inclusão dos surdos. Aqui se propõe três
dicas para facilitar o acolhimento e o desenvolvimento de crianças com necessidades
especiais:
• Busque o apoio de instituições e dos
pais
E a responsabilidade dos pais instruir
o professor assim também as instituições
que talvez atentem a esta criança. Em geral,
a abordagem a crianças com necessidades

especiais exige uma estratégia multidisciplinar. Muitas redes de Ensino possuem núcleos
voltados à acessibilidade educacional, com
a participação de pedagogos, psiquiatras e
pais. O suporte dessas áreas é fundamental
para indicar caminhos e elaborar políticas de
adaptação. Lembre-se que os familiares são
a melhor fonte para o professor encontrar informações sobre a criança– incluindo seu histórico de evolução e os principais costumes
e carências.
• Organização e comunicação direta
são chaves do sucesso
Há duas características proeminentes
nas crianças com necessidades especiais:
elas têm dificuldade em entender a comunicação não verbal e se sentem mais confortáveis
com atividades que seguem um cronograma
estabelecido. O professor, assim, deve priorizar o uso da linguagem direta. É uma forma
de facilitar a compreensão das ações propostas, estas crianças analisam cada parte da
informação de forma isolada e depois compõem o todo. Metáforas e temas abstratos
podem confundi-los.
O mesmo vale para mudanças repentinas de programação. A tendência é que eles
se sintam perdidos com alterações de agenda realizadas sem prévio aviso. Se possível, o
professor pode fornecer-lhes o plano de conteúdos por antecipação.
3) Estimule os pontos fortes
As crianças NEs costumam ter interesses limitados. Ou seja, poucos temas cativam
a sua atenção. Por outro lado, se um interesse
foi despertado, eles podem mergulhar fundo
nele. Tornando-se, inclusive, verdadeiros experts.
O professor deve encorajá-los a ampliar
o repertório de preferências e conhecimentos,
mas sem desestimular seus pontos fortes. A
vida em sociedade são questões naturalmente desafiadoras. E os pontos fortes podem ser
o trunfo que irá garantir a autonomia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve por objetivo refletir sobre o processo de aprendizagem dos
alunos com Necessidades Especiais, buscando instruir algumas maneiras possíveis de se
trabalhar com os alunos em sala de aula de uma forma mais assertiva e de qualidade.
Percebe-se que ao longo dos tempos, a educação tem se focado no conhecimento
transmitido de forma mecânica e homogênea, sem levar em consideração a individualidade
de cada criança, apresentando falta de consciência dos processos mentais que permeiam a
aprendizagem de cada um. Por sua vez, as crianças também se acomodaram dentro destes
padrões, os quais, aqueles que não conseguiam aprender eram rotulados como incapazes.
É válido ressaltar que muitas escolas e profissionais apresentam déficit de recursos financeiros e humanos, onde essa realidade, por vezes, acaba dificultando o desenvolvimento
de determinadas atividades diferenciadas. No entanto, acredita-se que por esse motivo, se
faz importante destacar a criatividade dos docentes que elaboram atividades de acordo com
o material que dispõe, oportunizando condições de aprendizagem, baseadas na realidade
existente, proporcionando um desenvolvimento cognitivo positivo em seus alunos.
Acreditamos que a formação e o acolhimento adequado às crianças auxilia no processo
de ensino aprendizagem, pois a partir da compreensão de como se aprende e como podemos ensinar se torna tangíveis as possibilidades de desenvolvimento de atividades que levam
em consideração as habilidades de cada criança. Toda criança tem capacidade de aprender
Portanto, acredita-se que a formação e disponibilidade de acolhimento tem sua importância dentro da Educação, pois traz uma nova forma de olhar a criança. É um tema a ser
discutido e aprofundado pelos professores a fim de que se obtenham maiores conhecimentos
sobre a criança que recebe como esta pode desenvolver o biológico, psicológico e emocional, revertendo-se em qualidade de vida e maior clareza sobre o processo de aprendizagem.
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL E A INCLUSÃO NO ENSINO REGULAR:
INCLUSÃO OU INTERAÇÃO? EIS A QUESTÃO
RESUMO: O presente estudo teve como principal objetivo identificar a partir da percepção de
profissionais da educação quais aspectos podem ser considerados para a construção de
uma escola que vai além da integração. A presente pesquisa foi realizada na Escola Estadual
Missionário Manoel de Melo, subordinada à Diretoria de Ensino Leste 4 do Estado de São
Paulo. Os participantes foram: dois docentes da sala regular, um docente do Serviço de Apoio
Pedagógico (SAPE), um Diretor de Escola, um Agente de Organização Escolar (AOE) e um
Professor Coordenador Pedagógico, enfim, profissionais que atuam na Escola Estadual Missionário
Manoel de Melo. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário. Os resultados
de forma geral demonstraram que como a Educação Especial na perspectiva da Educação
inclusiva visa à garantia de aprendizagem de todos os estudantes, bem como igualdade de
direitos, independentemente, de suas limitações, porém, uma das maiores dificuldades nesse
contexto é o adaptar as estratégias de ensino de forma a superar a ideia de que incluir é diferente
de socializar.

Palavras-chave: Educação Especial; Educação Inclusiva; Integração; Socialização.
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INTRODUÇÃO

C

ompreender o papel social da educação vai muito além de atender às demandas
pedagógicas de aprendizagem dos estudantes. Essencialmente, essa é a função primordial da escola: escolarizar para a cidadania e o mundo do trabalho. E
isso já é um grande desafio! Mas, quando se trata da Educação Especial e dos Estudantes
Público- Alvo da Educação Especial (EPAEE) esse desafio se torna mais complexo frente às
demandas de escolarização.
Entender as relações de atendimento aos EPAEE na escola regular, o papel da escola,
bem como de cada ator social, sob a perspectiva da educação inclusiva, responsáveis pelo
espaço democrático e de formação dos sujeitos autônomos e críticos é necessário no contexto atual. Questionamentos como: Quais são os desafios da educação na perspectiva da
educação inclusiva na escola regular de ensino? A escola é um espaço para todos e para
todos? Devem ser levantados por todos aqueles que buscam a construção dessa escola.
Esses são alguns dos questionamentos que norteiam e justificam este estudo. Nesse
sentido, desejamos ampliar a visão da necessidade de superar os desafios da educação inclusiva, para que os direitos de aprendizagem de todos os estudantes sejam garantidos, no
sentido mais amplo de acesso, igualdade, permanência e, principalmente, a valorização de
suas potencialidades e competências. Assim, o objetivo deste trabalho é identificar a partir
da percepção de profissionais da educação quais aspectos podem ser considerados para a
construção de uma escola que vai além da integração.
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REVISÃO DE LITERATURA
Os primeiros registros sobre a Educação Especial no Brasil são relatados, a partir
do início do século XIX, cujas ações foram
influenciadas por experiências vindas, principalmente, dos Estados Unidos e da Europa.
No entanto, tais ações eram destinadas ao
atendimento a pessoas com deficiências físicas, mentais e sensoriais. Somente a partir
da década de 1960, que as ações voltadas
ao atendimento a pessoas com deficiência
foram oficialmente reconhecidas e vinculadas
às políticas educacionais e esse marco ficou
como “educação dos excepcionais”.
Para compreendermos melhor sobre o
contexto histórico da Educação Especial no
Brasil, faremos um breve resgate histórico. A
Educação Especial no Brasil está dividida em
três períodos, mencionados, resumidamente,
a seguir:
- 1º Período entre 1854 a 1956: cem
anos marcados exclusivamente por ações de
caráter privado. Nessa fase, o atendimento
era focado no atendimento clínico especializado, cujas ações eram de responsabilidade
de instituições de assistência às pessoas com
deficiência mental, físicas e sensoriais. Dentro
desse período, especificamente, em 17 de setembro de 1854, através do decreto Imperial
nº 1428 de 12 de Setembro do mesmo ano,
foi fundada na cidade do Rio de Janeiro, pelo
então Imperador do Brasil D. Pedro II, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atualmente
Instituto Benjamin Constant, importante centro
de referência nacional a questões relativas ao
deficiente visual.

2º Período de 1957 a 1993: marcado
pelo caráter assistencialista. Nesse período o
poder público assumiu a responsabilidade da
Educação Especial, priorizando o atendimento de acordo com a especificidade da deficiência. Esse período foi caracterizado pela instituição das Campanhas, sendo os de maior
destaque a Campanha para a Educação do
Surdo Brasileiro (CESB) e o Instituto Nacional
de Educação de Surdos (INES) que ainda são
sediados no Rio de Janeiro.
Em seu artigo 88, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação nº 4024/61 de 20 de
dezembro de 1961, trata do direito dos “estudantes excepcionais” à educação, de forma a
integrá-los na comunidade e enquadrá-los na
medida do possível ao sistema geral de educação, o que caracteriza uma marginalização
ao atendimento educacional fortalecido pelo
caráter ambíguo e distorcido de integração.
A partir da década de 1970, os movimentos particulares e beneficentes de assistência à pessoa com deficiência também
desempenharam papel relevante nessa época. Esses movimentos liderados, geralmente,
pelos pais eram organizados em associações
que buscavam parcerias com os poderes
públicos para que o atendimento às pessoas com deficiência fosse garantido. A partir
disso, surgiu, principalmente, a APAE (Associação Paulista de Amparo ao Excepcional),
atualmente Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais.
3º Período – 1993 até os dias atuais:
marcado principalmente pelos movimentos
em prol da inclusão escolar. A ideia da inclusão ou convívio com outras pessoas seja no
âmbito escolar ou no mundo do trabalho estão diretamente ligados a garantia de direitos
sociais e consequentemente a acessibilidade.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN 9394/96) em seu Capítulo
V, que trata sobre a Educação Especial diz:
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Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos portadores de necessidades especiais.
§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços
de apoio especializado, na escola regular,
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º. O atendimento educacional será
feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função
das condições específicas dos estudantes, não for possível a sua integração nas
classes comuns de ensino regular.
§ 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na
faixa etária de zero a seis anos, durante a
educação infantil. (BRASIL, 1996, p. 25).

No que se refere à Educação Especial
a lei garante o direito de vaga e atendimento
educacional especializado para os EPAEE em
escolas regulares, apoio especializado para
as instituições e os docentes, adequação do
currículo, entre outros aspectos que favorecem o fortalecimento da implantação da Educação Inclusiva e não apenas da Integração.
Embora, historicamente, essas transformações parecem ser significativas, o atendimento e entendimento de como a assegurar
a Educação Especial ainda causa muita controvérsia e distorção com relação ao que diz
respeito à interação dessa modalidade de ensino, pois, a Educação Especial ainda é vista
como um capítulo à parte no ensino regular.
Pensar a educação, sob a perspectiva
da educação inclusiva, enfatizar a necessidade de alcançarmos uma educação para todos, centrada no respeito e valorização das
diferenças, assim, trazendo contribuições valiosas para a reflexão sobre a transformação
conceitual e prática.

Mas, para que a reflexão da mudança
de postura sobre a valorização das diferenças
seja superada pela garantia do aprender pela
construção do conhecimento das competências e especificidades de cada educando,
constituindo assim em novas significações
para a prática docente é muito importante
que as discussões acerca dos desafios da
educação inclusiva no ensino regular sejam
pautadas em conceitos teóricos e subsídios
legais que tratam do assunto.

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
A seguir apresentaremos os itens da trajetória metodológica com o propósito de explicitar e contribuir para o entendimento dos
caminhos percorridos para o delineamento
metodológico deste estudo.

UNIVERSO DA PESQUISA
A presente pesquisa foi realizada na Escola Estadual Missionário Manoel de Melo,
subordinada à Diretoria de Ensino Leste 4
do Estado de São Paulo e fica localizada na
Vila Matilde, zona Leste da Capital da cidade
de São Paulo, jurisdicionada aos distritos de
Artur Alvim, Cidade Líder, Parque do Carmo,
São Mateus, Sapopemba, Fazenda da Juta e
Vila Matilde.
A Unidade Escolar Missionário Manoel
de Melo atende ao ciclo I do Ensino Fundamental, possui vinte e duas salas de aulas
regulares distribuídas em dois turnos e duas
salas de Serviço Apoio Pedagógico Especializado, que atende Estudantes Público-Alvo
da estudante Educação Especial (EPAEE),
com Deficiência Intelectual (DI). No total são
atendidos setecentos estudantes, que moram
nas imediações do Parque do Carmo, Cidade Líder, Jardim Helian, Gleba do Pêssego e
Jardim Marabá.
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Nas salas de Serviço de Apoio Pedagógico (SAPE), são atendidos vinte estudantes
com DI, sendo que apenas dois são regularmente matriculados nesta Unidade Escolar e
os demais dezoito estão regularmente matriculados em outras escolas estaduais de bairros do entorno, vinculadas à mesma diretoria
de ensino. Todos os estudantes são atendidos
no contraturno de suas aulas regulares, duas
vezes por semana, em horários específicos
em turmas reduzidas de estudantes.
Vale destacar que, esta investigação
está vinculada ao Programa Redefor Educação Especial e Inclusiva intitulada “Rede de
Educação Inclusiva: Formação de Professores
nos âmbitos de Pesquisa, Ensino e Extensão”,
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CAAE), da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), UNESP, campus de Presidente Prudente, SP, sob o nº 26341614.3.0000.5402,
cujo parecer nº 173.558 é datado de 07 de
dezembro de 2012.

PARTICIPANTES
Por se tratar de uma pesquisa pautada
na indagação sobre as dificuldades do trabalho docente na perspectiva da educação
inclusiva no ensino regular, compreender o
que os docentes e demais profissionais da
educação pensam sobre a inclusão fundamenta o presente projeto.
Desse modo, os participantes entrevistados foram: dois docentes da sala regular e
um docente do Serviço de Apoio Pedagógico
(SAPE), um Diretor de Escola, um Agente de
Organização Escolar (AOE) e um Professor
Coordenador Pedagógico, enfim, profissionais que atuam na Escola Estadual Missionário Manoel de Melo.

Com relação ao tempo de atuação no
magistério, as participantes docentes e gestores possuem entre cinco e vinte e cinco
anos de efetivo exercício. Já a participante
A.O.E trabalha há vinte anos na rede estadual, sendo que está há dez anos nesta Unidade Escolar. Todas as participantes declararam que trabalham ou já trabalharam com
EPAEE estudante. Declararam também que
possuem nível superior de ensino, sendo que
três possuem pós-graduação. Somente duas
professoras acumulam cargos em outra rede
de ensino.
Explicamos que os participantes aqui
mencionados serão denominados no item
“Resultados e Análise” de P1 a P6, sendo discriminados da seguinte forma: P1 (Diretor de
Escola), P2 (Docente da Sala de Apoio Pedagógico “SAPE”), P3 (Agente de Organização
Escolar “AOE”), P4 (Professor Coordenador
Pedagógico), P5 (Professor da sala regular
de ensino), P6 (Professor da sala regular de
ensino).

INSTRUMENTOS
O instrumento utilizado para a coleta de
dados foi o questionário. As questões que
foram apresentadas neste instrumento surgiram a partir de indagações emergentes, a
partir do cotidiano profissional das docentes.
Durante as reuniões de Aula de Trabalho Pedagógico Coletivos (ATPC’s), quando o tema
sobre educação especial e o atendimento aos
EPAEE era trazido às discussões, pudemos
observar que essa temática sempre gerava
muita polêmica, distorções e alguns equívocos sobre o assunto.
Segundo Mantoan (2003, p. 03), “aprendemos quando resolvemos nossas dúvidas,
superamos nossas incertezas e satisfazemos
nossa curiosidade” e nesse sentido, surgiu a
necessidade de pesquisar sobre essas indagações para termos a oportunidade de refletirmos sobre os desafios e possibilidades de
uma escola inclusiva real.
30 - junho/2021 - Educar FCE

89

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

PROCEDIMENTOS PARA A COLETA E
SELEÇÃO DE DADOS
Para a realização da pesquisa e coleta
de dados, primeiramente, foi apresentado o
questionário para a Direção da Escola. Em
seguida, em um momento de reunião pedagógica, foi apresentada a proposta do projeto
de pesquisa bem como o questionário que
iria nortear as entrevistas a todos os demais
docentes da Unidade Escolar e que a participação seria opcional.
Todos os professores se interessaram
em participar da pesquisa. Então, os questionários foram entregues, individualmente, e
estipulado um prazo máximo de uma semana
para a sua devolução, ou seja, na próxima
reunião de A.T.P.C. No entanto, apenas seis
participantes, sendo dois docentes da sala
regular, um docente da Sala de Apoio Pedagógico, um Diretor de Escola, um Professor
Coordenador Pedagógico e um Agente de
Organização Escolar entregaram os questionários respondidos.

PROCEDIMENTOS PARA A ANÁLISE DE
DADOS
O objetivo desta pesquisa foi compreender a Educação Especial, a partir das indagações, questionamentos e anseios a respeito
da inclusão. Nesse sentido, os participantes
foram questionados a respeito do que pensam e o que sentem quando em sua turma
de estudantes encontram matriculado um estudante com algum tipo de deficiência.
A partir disso, as respostas atribuídas
às questões dos questionários, foram analisadas, de forma a compreendermos os discursos e, possivelmente, fomentamos mais
questionamentos.
Assim, a transcrição e análise foram
instrumentos essenciais para observarmos as
ideias sobre inclusão e como ela acontece
nas escolas de ensino regular.

RESULTADOS E ANÁLISE
Um dos primeiros aspectos identificados a partir das informações emitidas pelos
participantes foi relacionado à existência ou
não de matrículas em sua escola ou sala de
aula de EPAEE: As respostas manifestadas
estão listadas a seguir:
P1 - Sim, pois, há uma sala de recursos
que atende estudantes com DI tanto da
nossa escola como também das escolas
das imediações.
P2 - Sim, na escola tem estudantes com
deficiência intelectual e atendo também
estudantes com Síndrome de Down.
P3 - Sim, alguns da própria escola e outros de escolas próximas.
P4 - Sim, temos muitos, pois, aqui funciona uma sala de recursos que atende
estudantes com DI.
P5 - Sim. Na escola tem sala de recursos.
P6 - Sim, na escola tem vários estudantes
que são atendidos na sala de recursos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no 9.394/96 (BRASIL,
1996), no Capítulo III, art. 4º, inciso III, diz que
é dever do Estado garantir o “atendimento
educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente, na rede regular de ensino”.
Já no Capítulo 5 da LDB 9.394/96 que trata
somente de aspectos referentes à Educação
Especial, especificamente, o art. 58. § 1º diz
que, sempre que for necessário, haverá serviços de apoio especializado para atender às
necessidades específicas do estudante com
necessidades especiais. Após a promulgação
dessas legislações, a matrícula nas unidades de ensino tornou-se obrigatória e consequentemente a demanda de atendimento de
EPAEE, tornou-se realidade.
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Ao questionarmos os participantes a
respeito da importância do planejamento para
o trabalho do professor da sala comum e para
o trabalho do professor da sala de recursos,
responderam:
P1 - Mais importante que o planejamento
é a articulação entre os pares, a fim de
efetivar ou estabelecer o diálogo. Então,
assuntos relacionados à educação especial são constantes nos espaços de estudos em ATPCs.
P2 - O planejamento é um norte na ação
pedagógica e a interação entre professor
da sala de recurso e sala regular efetiva a
adequação das ações didáticas.
P3 - Acredito que seja na importância de
saber o que e como ensinar esses estudantes.
P4- Planejar significa prever, considerar as
reais necessidades de aprendizagem dos
estudantes de acordo com as especificidades individuais dos estudantes.
P5 - O planejamento ajuda no direcionamento das atividades que deverão ser
trabalhadas em sala de aula.
P6 - O planejamento é essencial porque
facilita o trabalho pedagógico e assim a
aprendizagem dos estudantes.

Planejamento foi o termo que apareceu
em quatro das seis respostas. Esse termo
refere-se ao ato de planejar, prever, antecipar. Uma vez compreendido o ato de planejar
como essencial para a prática pedagógica,
pensar em como prever, antecipar situações
de aprendizagem que garanta a aprendizagem significativa onde todos aprendam é uma
tarefa complexa e que exige do professor dedicação e criatividade, de forma atender, satisfatoriamente, o processo de ensino e de
aprendizagem.

Quando o professor pensa no planejamento voltado a estratégias capazes de atingir as necessidades educacionais do EPAEE,
essa tarefa essencial se torna mais complexa
quando há um distanciamento significativo de
como potencializar as competências individuais dos estudantes dentro dos conteúdos específicos frente às demandas curriculares.
Já, o termo Educação Inclusiva, foi citado por todos os participantes, especialmente,
quando se questionou o que eles entendiam
por Educação Inclusiva:
P1 – A educação inclusiva é um tema
muito importante e polêmico. Pelo seu caráter social, fundamenta-se na necessidade da adequação do currículo às necessidades educacionais de aprendizagem
dos estudantes.
P2 - É a garantia do direito de aprender de
todos os estudantes, independentemente
das suas limitações.
P3 - É uma modalidade de educação que
visa igualdade para todos.
P4 - Entendo com a educação que visa
a garantia de aprendizagem de todos os
estudantes de forma igualitária.
P5 - Educação Inclusiva é a educação
que promove a aprendizagem para todos.
P6 - Educação Inclusiva é a ideia do favorecimento de igualdade de direitos de
aprendizagem e respeito às diversidades
dos estudantes.

O termo inclusão na perspectiva da
educação especial visa a integração dos alunos Público Alvo da Educação Especial no
sistema regular de ensino.O Plano Nacional
da Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva, destaca que o movimento pela educação inclusiva é uma ação política, cultural,
social e pedagógica que trata da garantia dos
direitos dos alunos Público Alvo da Educação Especial ao acesso ao sistema regular
de ensino, de forma a valorizar a equidade de
escolarização de qualidade para todos.
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E analisando as respostas de todos os
entrevistados, é possível verificar que a ideia
da inclusão como garantia de aprendizagem
no sentido pleno do desenvolvimento do sujeito com vistas a diversidade já faz parte do
contexto pedagógico desses.
Como a Educação Especial na perspectiva da Educação inclusiva visa à garantia de
aprendizagem de todos os estudantes, bem
como igualdade de direitos, independentemente de suas limitações, uma das maiores
dificuldades nesse contexto é o adaptar as
estratégias de ensino de forma a superar a
ideia de que incluir é diferente de socializar.
Os participantes destacaram também
os termos estratégias de formação e formação docente, ao perguntarmos em uma das
questões quais as estratégias de formação
estão presentes na Unidade Escolar oferecidas pelos Gestores e/ou Secretaria da Educação, que auxiliem a prática profissional na
sala regular e/ou Sala de Recursos:
P1 - Essas estratégias são garantidas nos
momentos de ATPCs, momentos esses
reservados ao planejamento, discussão e
socialização das práticas em sala de aula,
tanto com relação a sala regular como a
articulação com as professoras especialistas.
Mas, esse trabalho só é garantido entre
os pares da Unidade Escolar. É muito difícil estabelecer diálogo com os professores de outras unidades escolares que têm
os estudantes que frequentam a sala de
recursos aqui.

P3 - Não participo das reuniões pedagógicas, mas, nas reuniões com a Equipe
Gestora, muitas situações que envolvem
a sala de recursos são tratadas e assim,
consigo entender a importância da inclusão e o papel que ela desempenha na
vida escolar dos estudantes que frequentam a sala de recursos.
P4 - Nos momentos de ATPCs, os temas
relacionados à educação especial são
sempre tratados e discutidos. Também,
existe um espaço de socialização para
que os professores das salas regulares
e sala de recursos possam planejar atividades e saber como está o desempenho
dos estudantes.
P5 - Nas ATPCs são momentos onde estudamos textos e discutimos sobre a educação especial.
P6 - Socialização e estudo formativo em
ATPCs.

Nos últimos anos, muito se tem falado
sobre estratégias de formação ou formação
continuada docente, a fim de levar os docentes a pensarem suas práticas de forma reflexiva e dialógica com as conceituações teóricas.
E uma das estratégias de formação docente
na rede estadual de ensino são os momentos de Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo
(ATPCs), cuja função principal é o de garantir
in loco momentos de formação continuada,
fundamentadas nas trocas de experiências,
planejamento coletivo e discussões colaborativas.

P2 - Todas as orientações que recebemos
são subsidiadas em ATPCs, em reuniões
semanais com a Coordenação Pedagógica.
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Por fim, foram identificadas quais as
principais dificuldades que os participantes
encontram para adequar o trabalho com o
EPAEE, vejamos as respostas:
P1 - Participação efetiva dos pais seja
para acompanhamento com os especialistas da área da saúde, bem como com
o professor que muitas vezes não está
disposto a compreender a importância da
inclusão do estudante NEE na sala regular
de ensino.
P2 - A parceria com os pais.
P3 - Não sei responder essa questão.
P4 - A resistência de alguns professores
e a ausência da família em alguns casos.
P5 - A resistência de alguns professores
e a ausência da família em alguns casos.
P6 - A resistência de alguns professores
e a ausência da família em alguns casos.

Aqui está o ponto crucial a respeito da
inclusão. Então, o que é incluir? As reflexões
até o momento demonstraram que a grande
dificuldade do trabalho com a inclusão é o
distanciamento da responsabilidade docente,
ou seja, a ausência dos pais, a resistência do
outro ou não compreender que os ritmos de
aprendizagem são diferentes.

Inclusão e integração de acordo com
Mantoan (2003, p.14) tenham significados semelhantes, são empregados para expressar
situações de inserção diferentes e se fundamentam em posicionamentos teórico-metodológicos divergentes. Ainda, de acordo com a
autora:
Tendemos, pela distorção/redução de
uma ideia a nos desviar dos desafios de
uma mudança efetiva de nossos propósitos e práticas. A indiferenciação entre os
processos de integração e inclusão escolar é prova dessa tendência na educação
e está reforçando a vigência do paradigma tradicional de serviços educacionais.
Muitos, no entanto, continuam mantendo-o ao defender a inclusão! (MANTOAN,
2003, p.14).

Refletindo sobre esse posicionamento
fica claro como compreender a distorção ou
a confusão entre inclusão e interação, pois,
quando se pensa na garantia de matrícula
e acesso ao ensino regular dos alunos com
necessidades especiais, acredita-se que esteja sendo efetivada a inclusão. Uma ideia
controversa e peculiar pelo sentido amplo da
educação especial, sob a perspectiva da educação inclusiva.

Assim pode-se concluir que a ideia de
inclusão tem o mesmo sentido de interação,
quando esse termo se remete a inserção ou
garantia de cumprimento legal baseado no
direito de acesso a matrícula na rede regular
de ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os sistemas escolares também estão montados a partir de um pensamento que recorta
a realidade, que permite dividir os estudantes em normais e deficientes, as modalidades de
ensino em regular e especial, os professores especialistas, nesta e naquela manifestação das
diferenças. A lógica dessa organização é marcada por uma visão determinista, mecanicista,
formalista, reducionista, própria do pensamento científico moderno, que ignora o subjetivo, o
afetivo, o criador, sem os quais não conseguimos romper com o velho modelo escolar, para
produzir a reviravolta que a inclusão impõe (MANTOAN, 2003, p.13).
Buscar compreender os desafios da Educação Especial e da inclusão, a partir de um
contexto real, com professores que atuam em uma unidade escolar que atende EPAEE em
salas regulares, bem como em salas de SAPE, traz muitas reflexões que vão além de qualquer
conceituação teórica ou fundamentação legal a respeito da educação inclusiva.
Analisando os discursos inclusivos, dentro do ambiente escolar, umas das maiores queixas recaem em outros questionamentos como, por exemplo: E agora? O que fazer? Como
fazer?
Essas indagações fomentam em muitos casos equívocos e distorções, a respeito do que
é incluir. Incluir, para muitos ainda é uma ideia frágil de que precisa estar junto dos demais,
cuidar da socialização, categorizar todos do mesmo jeito e ao mesmo tempo.
A valorização das especificidades de cada um enquanto sujeitos individuais, com suas
competências e habilidades, sugere ainda desmistificar alguns paradigmas, reconhecer os
possíveis caminhos para superar as práticas excludentes e discriminatórias, repensar e refletir
sobre as práticas pedagógicas e compreender que incluir, vai além do acolhimento, ou seja,
da integração.
Incluir, para muitos ainda é uma ideia frágil de que precisa estar junto dos demais, cuidar da socialização, categorizar todos do mesmo jeito e ao mesmo tempo. É possível notar
ganhos significativos no tocante à educação inclusiva e o acesso dos alunos PAEE ao ensino
regular, porém, ainda se faz necessário desmistificar que basta estar junto para incluir.
O movimento de inclusão requer uma ruptura radical da segregação, das conceitualizações das nomenclaturas dos sistemas de ensino que sugerem regular ou especial, alunos
com necessidades educacionais especiais ou dificuldades de aprendizagem para que esta
ocorra de forma a valorizar as especificidades e não somente as diferenças.
Para Mantoan, (2003, p.21) “nem todas as diferenças necessariamente inferiorizam
as pessoas. Há diferenças e há igualdades, e nem tudo deve ser igual e nem tudo deve ser
diferente”.
As reflexões que a formação em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva através do Programa Redefor durante todo o período do curso seja através atividades
e leituras realizadas bem como todo o processo de elaboração do projeto de pesquisa e a
conclusão do Artigo Acadêmico me favorecem situações reais de aprendizagem no qual as
possibilidades de confrontar teoria com a prática foram essenciais para o meu amadurecimento pessoal, mas principalmente profissional.
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Falar de inclusão, vivenciar a inclusão e praticar a inclusão dentro do contexto escolar é
muito mais que integrar. É criar situações reais de possibilidades para a construção de uma
escola de todos e para todos, no qual as práticas pedagógicas devem estar estruturadas no
respeito e valorização das especificidades e competências.
A necessidade da garantia aos direitos de aprendizagem dos EPAEE sugere uma mudança radical de postura docente e o rompimento de paradigmas que vão além das práticas
pedagógicas cotidianas.
As estratégias de ensino devem ser adequadas para que a aprendizagem de todos os
alunos EPAEE ou não devem ser planejadas, pensadas, repensadas de forma que a ação
docente seja intrinsecamente ligada à ação de um espaço de aprendizagem real, democrática e de todos para todos. Mas, sobretudo que a ação de incluir seja algo sustentado pelo
enfrentamento das ideias simplistas de que estar junto, a inclusão aconteça.
A inclusão deve ser tida como ponto de partida para que seja efetivada a garantia de
aprendizagem de todos como sujeito de direitos, únicos em suas especificidades, singularidades e principalmente como indispensável para a construção de um espaço escolar democrático e igualitário.
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ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO (ENCI) E
ABORDAGEM FREIRIANA: CONVERGÊNCIAS PEDAGÓGICAS
RESUMO: Um dos grandes desafios para os professores generalistas ou polivalentes que atuam nos
anos iniciais do Ensino Básico consiste justamente em compatibilizar a necessidade de alfabetizar
com o ensino de vários componentes curriculares – Matemática, Geografia, Ciências, Língua
Portuguesa, Artes, História, etc. A ênfase dada à disciplina Língua Portuguesa em detrimento do
ensino de Ciências da Natureza, por exemplo, parece estar associada à ideia de pouca relevância
dos conhecimentos científicos nessa fase específica da escolarização. Objetiva-se com este
artigo apresentar e discutir a pertinência e os fundamentos teóricos e epistemológicos do Ensino
de Ciências por Investigação e a sua relação com a pedagogia Freiriana. O ensino de ciências
nessa perspectiva tem como base a tríade aluno-aprendizagem-professor e está fundamentado na
proposta construtivista que leva em consideração o protagonismo do aluno, seus conhecimentos
prévios, o diálogo, a problematização, os temas geradores e a ação mediadora do professor
na construção do conhecimento. A metodologia utilizada foi a pesquisa de revisão de literatura.
No decorrer do desenvolvimento deste artigo, ao se buscar respostas para se compreender a
relevância da implementação em sala de aula do ENCI mediante a perspectiva Freiriana constatouse que os alunos ao vivenciarem situações problemas em atividades investigativas são capazes de
refletir, emitir e testar hipóteses, propor ações e planejamento, fazer inferências, reunir evidências,
usar a lógica e os conhecimentos prévios e a imaginação na elaboração de explicações sobre o
problema que está sendo estudado, que a colocação de uma questão ou problema aberto como
ponto de partida é um aspecto fundamental para a efetivação da aprendizagem e que mesmo
com poucos recursos é possível melhorar a educação cientifica no ambiente escolar.

Palavras-chave: Ensino por Investigação; Pedagogia Freireana; Educação Científica.
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INTRODUÇÃO

D

esde há muitas décadas que o ensino de Ciências vem recebendo o aporte de
pesquisas cujos autores têm alertado para o fato das aulas de ciências ocorrerem
sem muito entusiasmo por parte do seu público alvo principal: os alunos. Por que
os alunos não se interessam ou se sentem desmotivados durante as aulas? Como as aulas
de ciências são abordadas? Pesquisas em didática das ciências têm demonstrado, de acordo
com Cachapuz et al (2005, p. 17), que:
[...] os estudantes aprendem mais sobre a ciência e desenvolvem melhor seus conhecimentos
e conceitos quando participam de processos de investigações semelhantes àquelas feitas nos
laboratórios de pesquisa pelos cientistas. Portanto, é fundamental que os professores tenham a
oportunidade de conhecer, testar e avaliar a estratégia de ensinar Ciências com caráter investigativo articulando o processo de investigação com o desenvolvimento da expressão oral e escrita
(CACHAPUZ et al, 2005, p. 17).

De acordo com diversos especialistas, a ciência apresentada nas salas de aula das
escolas geralmente está desconectada do mundo real, não estabelece laços com a realidade
cotidiana dos alunos, por isso não desperta interesse. É notório o fato de que o tipo de ciência
ensinada consiste meramente na transmissão de informações. Consequentemente, tal situação acaba gerando desinteresse, além de transmitir uma visão distorcida sobre a atividade
científica convertendo-se em um verdadeiro obstáculo ao aprendizado, pois impossibilita que
os estudantes tenham uma aproximação mais adequada a respeito da forma como os conhecimentos científicos são construídos (BIZZO; PELLEGRINI, 2013), (CACHAPUZ et al 2005),
(POLINO, 2011), entre outros.
A rejeição ao chamado “método de ensino tradicional” costuma aparecer de maneira
contundente no discurso, sobretudo, entre os professores que estão em formação, porém,
as aulas de Ciências atuais continuam ocorrendo como há cinquenta anos, ou seja, baseada
no binômio transmissão/recepção de informações pré-elaboradas que ocorre por meio de
apresentação de conceitos, leituras superficiais, textos extensos e cansativos, proposições
científicas apresentadas na forma de definições, leis e princípios e tomados como verdades
absolutas, sem que haja algum tipo de problematização e sem que se promova um diálogo
mais estreito com as situações vividas pelos alunos na realidade na qual estão inseridos, ou
seja, o mundo real e verdadeiro.
O modelo atual e prevalente está desgastado e ultrapassado não leva em consideração
os conhecimentos prévios, a autonomia, o protagonismo, a liberdade de perguntar, a curiosidade e a participação do aluno. Portanto, os professores precisam colocar em prática um outro
modelo de ensino diametralmente oposto ao atual, o processo de ensino-aprendizado baseado na metodologia investigativa e inspirado na abordagem da pedagogia crítica freireana,
que em razão das suas especificidades, possibilita aos estudantes aprenderem mais sobre a
ciência e a tecnologia desenvolvendo melhor seus conhecimentos porque nessa perspectiva
os estudantes são convidados a participar integralmente de todas as etapas investigativas,
podendo inclusive, propor os próprios problemas que serão investigados.
Nas atividades investigativas os alunos podem, a partir de uma situação problema, emitir
hipóteses, desenvolver planejamento de resolução, reunir evidências, elaborar inferências e
usar a evidência, a lógica e a imaginação na elaboração de explicações sobre os fenômenos
do mundo natural. A colocação de uma questão ou problema aberto como foco de discussão
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e ponto de partida para as aulas de ciências, sem uma receita pronta colocada pelo professor, é sem sombras de dúvidas um aspecto fundamental para melhoria da aprendizagem em
ciências.
No ensino por investigação é imprescindível proporcionar a participação do aluno porque
seu foco é o diálogo, a investigação, a problematização, o levantamento e os testes das hipóteses, as inferências, a comunicação de resultados, ou seja a ênfase recai sobre a autonomia
e o protagonismo porque o professor assume nesse contexto a figura de mediador do conhecimento e da aprendizagem, analogamente a pedagogia Freiriana que na sua abordagem
combina na sua essência esses elementos além de outros como o papel da contextualização,
os conhecimentos prévios, a conceituação de ciência, o papel relevante da contextualização
e a concepção de sujeito e objeto do conhecimento.
Justifica-se, portanto, a escolha da temática pela sua relevância no contexto atual da
educação em que as aulas de ciências apresentadas nas escolas estão geralmente desconectadas do mundo real, não estabelece laços com a realidade cotidiana dos alunos, por
isso não desperta interesse e que a importância concedida à educação científica em sala de
aula tem sido ressaltada por diversos trabalhos de investigação, publicações e congressos,
nacionais e internacionais.
A Conferência Mundial sobre Ciência para Século XXI, patrocinada pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 1999), por exemplo, estabelece
que para um que um país esteja em condições de satisfazer as necessidades fundamentais da
sua população o ensino das ciências e a tecnologia deve ser um imperativo estratégico. Como
parte dessa educação científica e tecnológica, os estudantes deveriam aprender a resolver
problemas concretos e a satisfazer as necessidades da sociedade, utilizando competências
e conhecimentos científicos e tecnológicos. Mas do que nunca seria necessário fomentar e
difundir a alfabetização científica em todas as culturas e em todos os setores da sociedade,
a fim de melhorar a participação dos cidadãos na tomada de decisões relativas à aplicação
dos novos conhecimentos.
A hipótese de pesquisa se orientará a partir da seguinte afirmativa: o Ensino de Ciências por Investigação e a Pedagogia Freiriana possuem elementos convergentes e intrínsecas
afinidades pois contemplam o diálogo e a problematização no contexto da prática educativa
tornando o ensino de ciências mais significativo.
O conceito de educação científica de maneira geral, diz respeito basicamente ao processo de ensinar e aprender ciências, mas não de uma maneira qualquer, tradicional, baseada
na transmissão de informações desconectadas da realidade social e cultural dos alunos e
destituída de sentido, uma vez que, os alunos se comportam nesse modelo como meros espectadores, portanto, objetiva-se com este artigo estabelecer os pontos convergentes entre a
Pedagogia Freireana e o Ensino de Ciências por Investigação (ENCI) como forma de melhorar
a qualidade do ensino de ciências dentro e fora da sala de aula.
A linha de pesquisa adotada orienta-se pela perspectiva descritiva. O procedimento
metodológico adotado foi a pesquisa de revisão bibliográfica realizada nas mídias impressas
e eletrônicas de autores que se dedicaram ao tema, além de obras mais gerais que contribuíram para a compreensão do contexto relacionado à temática.
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O CURRÍCULO A SERVIÇO DOS
INTERESSES DOS ALUNOS
De acordo com Forquin (1993), a escola deve repensar e discutir aquilo que deve
ensinar, que cultura deve transmitir, quais conteúdos devem fazer parte do currículo e como
este currículo deve ser colocado em prática.
No entanto, não basta um currículo bem pensado do ponto de vista teórico e que esteja a
serviço da educação bancária como destaca
Freire (1987, p. 33):
Quanto mais analisamos as relações educador-educandos, na escola, em qualquer
de seus níveis, (ou fora dela), parece que
mais nos podemos convencer de que
estas relações apresentam um caráter
especial e marcante – o de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narração de conteúdos que,
por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou
a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica
num sujeito – o narrador – e em objetos
pacientes, ouvintes – os educandos [...]
Em lugar de comunicar-se, o educador
faz “comunicados” e depósitos que os
educandos, meras incidências, recebem
pacientemente, memorizam e repetem.
Eis aí a concepção bancária da educação
em que a única margem de ação que se
oferece aos educandos é a de receberem
os depósitos, guardá-los e arquivá-los.
Margem para serem colecionadores ou
fixadores das coisas que arquivam (FREIRE, 1987, p. 33).

Interessante é o fato de que a rejeição
ao chamado “método de ensino tradicional”
costuma aparecer de maneira contundente
no discurso, sobretudo, entre os professores
que estão em formação, porém, as aulas de
Ciências atuais continuam ocorrendo como
há cinquenta anos, ou seja, baseada no binômio transmissão/recepção de informações
pré-elaboradas (OLIVEIRA, 2020).

A partir da contribuição de pesquisadores como Jean Piaget (1896-1980), Lev Vygotsky (1896-1934), Jerome Bruner (19152016), Robert Gagné (1916-2002), David
Ausubel (1908-2008), entre outros, emergiram diversas teorias de aprendizagem e vários
métodos visando à melhoria da qualidade do
ensino de Ciências foram postos em prática.
Entre essas teorias pode-se destacar as concepções construtivistas, sócio interacionistas,
aprendizagem significativa, ensino CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente),
aprendizagem por resolução de problemas,
aprendizagem significativa, aprendizagem por
investigação, que levam em consideração os
conhecimentos empíricos que já foram construídos pelos estudantes.
Contudo, nada disso faz sentido se o
professor efetivamente não rever suas próprias concepções epistemológicas. Então temos aqui o primeiro problema a ser sanado
antes de qualquer outra ação: grande parte
dos professores de ciências manifesta a crença de que só pode ser considerado científico
o conhecimento que pode ser verificado e
“provado” pela experiência, que a ciência é
uma atividade que “busca a verdade”; que a
ciência repousa sobre um fundamento seguro
adquirido por meio da observação e experimento; que existe um método científico universal; que conhecimento científico é conhecimento provado, etc.
Ora, faz todo sentido supor que, tendo
obviamente uma formação científica os docentes licenciados em Ciências da Natureza
(Biologia, Física e Química), de maneira geral, deveriam estar em condições de transmitir
uma visão mais adequada a respeito da natureza da ciência, porém, infelizmente na prática
isto não tem ocorrido.
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O CURRÍCULO E A ABORDAGEM
FREIREANA
É notório o fato que o ensino de ciências apresentado nas salas de aula das escolas comumente encontra-se dissociado da
realidade dos alunos, portanto, não desperta
interesse. Obviamente que o rompimento com
as visões distorcidas a respeito da natureza
da ciência e do trabalho científico tendem
a contribuir de maneira significativa para o
questionamento das concepções e práticas
assumidas acriticamente e podem estabelecer uma aproximação melhor com as concepções epistemológicas mais adequadas que,
se devidamente reforçadas, podem incidir de
maneira positiva sobre o ensino, pois o ensino
baseado somente no discurso é cansativo,
desestimulante, além de gerar desinteresse
e transmitir uma concepção distorcida sobre
a ciência e, como destaca Bachelard (2003),
torna-se um verdadeiro obstáculo à aprendizagem já que impossibilita aos estudantes a
oportunidade de conhecer a respeito da forma como os conhecimentos científicos são
construídos socialmente.

ção ou superação também é uma perspectiva
presente em ambas as propostas. Para Freire
(2002, p. 76) “o homem é homem e o mundo
é histórico-cultural na medida em que, ambos inacabados, se encontram numa relação
permanente, na qual o homem, transformando o mundo, sofre os efeitos de sua própria
transformação”, ora se a humanidade e o seu
contexto histórico e social são considerados
inacabados, a ciência como atividade humana também é uma “entidade” inacabada!
Em ciência nada é eterno, todo conhecimento é provisório o que levou o filósofo
da ciência Karl Popper (1902-1994) a afirmar
que uma determinada evidência empírica,
pode na verdade corroborar uma teoria, mas
não provar ou estabelecê-la como verdade
definitiva. Os testes experimentais consistem
em possíveis tentativas de refutação, ou seja,
o caráter científico de uma proposição é definido por meio da sua capacidade de ser
refutada empiricamente e não confirmada,
que o experimento pode simplesmente provar que uma teoria é falsa e não que ela seja
verdadeira.

Diversas pesquisas realizadas no Brasil e no exterior têm demonstrado o grau de
desinteresse dos estudantes pelas ciências e
mesmo a recusa pela formação universitária
na área, portanto, é possível que a proximidade pedagógica e epistemológica e a convergência entre os elementos estruturantes da
temática freireana e do ENCI possibilitem um
novo olhar sobre o ensino e novas construções de modelos de aprendizagem.

Para Popper o indutivismo, ciência derivada de dados por meio da experimentação e
observação, seria um grande equívoco, pois
sua epistemologia não admite a ideia de que
a indução tenha um papel relevante na ciência, portanto, mais uma vez a abordagem freireana e o ENCI confluem para um denominador comum ao reafirmar o estado permanente
de "inaceitabilidade" da ciência e dos homens
(FREIRE, 2002; POPPER, 1972).

As convergências podem ser apontadas nos seguintes termos: ambas as propostas contemplam a via dialógica, o papel do
professor como mediador e não detentor do
conhecimento, a investigação por meio de temas geradores ou situação problema na qual
não se tem uma resposta pronta, a contextualização social do conhecimento ou situações-limite que estão imersos na realidade
cotidiana dos estudantes, pois identificar as
situações-limites objetivando sua transforma-

Para Freire (1996), a educação não deve
ter por fim a ruptura com a curiosidade inata
e ingênua, fundada na vivência diária, em prol
dos conhecimentos escolares formais, mas
sim sua superação. Para o pensador, é importante que a curiosidade ingênua, desarmada
e associada ao saber do senso comum seja
elevada ao grau de curiosidade epistemológica, contudo, para que isso ocorra é preciso
criar condições para que a realidade cotidiana
seja problematizada em sala de aula para que
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novas e velhas questões sejam apresentadas
e novos instrumentos ou novas maneiras de
respondê-las sejam apresentadas, assim conceber a ciência como forma de cultura ou
subcultura em uma sociedade multicultural é
permitir o compartilhamento e cruzamento de
saberes diversificados. Assim, nas questões
investigativas o problema, segundo Solino
e Gehlen (2014, p. 143): “[...] é o principal
elemento estruturante da programação curricular, sendo que a sua consolidação se dá
mediante a obtenção e desenvolvimento do
Tema Gerador. Este tema, por sua vez, implica
em trazer à tona o entendimento dos sujeitos
acerca da realidade em que estão imersos,
isto é, seus níveis de consciência sobre ela,
para que possa ser percebida e superada”
Do ponto de vista da concepção freiriana, corroborada pelas neurociências, o homem é um ser inacabado, em constante mutação, em movimento, em desenvolvimento,
ou seja, está sempre aprendendo e do ponto
de vista epistemológico, o desenvolvimento
das ciências perite afirmar que elas também
se encontram em constante transformações,
de maneira que nenhuma área da ciência
pode ser considerada como algo definitivamente estabelecido.

O PROFESSOR E AS VISÕES
DISTORCIDAS SOBRE A CIÊNCIA
Segundo Cachapuz et al (2005), a ciência ensinada atualmente nas escolas consiste puramente na transmissão de conhecimentos científicos pré-elaborados, o que não
permite aos estudantes uma aproximação
mais adequada a respeito da forma como os
conhecimentos científicos são construídos,
levando assim, a uma visão distorcida sobre
a atividade científica. Consequentemente, tal
situação acaba gerando desinteresse, constituindo assim em um verdadeiro obstáculo
para o aprendizado.
Tais visões distorcidas ou deformadas
foram ao longo do tempo se consolidando
justamente pela ação da própria educação

que não contextualiza, que privilegia a concepção individualista e elitista, da prevalência
das concepções empiro-indutivista, algorítmica, infalível, “aproblemática”, "a histórica" e
exclusivamente analítica e acumulativa. Contudo, essas visões, socialmente aceitas, não
constituem características da verdadeira Ciência, mas sim visões equivocadas sobre a
Ciência e a Tecnologia.
Contudo, é preciso salientar que pesquisas indicam, segundo Cachapuz et al (2005),
que existe uma intrincada relação entre as concepções acerca da natureza da ciência que o
professor possui e a sua prática pedagógica.
Portanto, se as concepções epistemológicas
dos professores norteiam suas ações a mudança no ensino de Ciências somente poderá
ocorrer a partir de uma profunda mudança na
epistemologia que norteia a ação pedagógica
do professor em sala de aula. Nas últimas décadas, pesquisas em educação têm demonstrado o distanciamento entre o currículo ideal
de Ciências e a prática pedagógica e, que
professores bem informados podem superar
um currículo deficitário, enquanto, professores
com deficiência na formação inicial e continuada podem “matar” um bom currículo. Para a
superação de tais limites o professor precisa
atender às novas exigências da sociedade e
da realidade escolar, para tanto, as necessidades formativas do professor de ciências
deve levar em consideração:
1. A ruptura com visões simplistas; 2.
Conhecer a matéria a ser ensinada; 3.
Questionar as idéias docentes de “senso
comum”; 4. Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências;
5. Saber analisar criticamente o “ensino
tradicional”; 6. Saber preparar atividades
capazes de gerar uma aprendizagem efetiva; 7. Saber dirigir o trabalho com os
alunos; 8. Saber avaliar; 9. Adquirir a formação necessária para associar ensino
e pesquisa didática (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2001, p. 11).
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As práticas pedagógicas que se propõe
a seguir a metodologia do ensino investigativo
como ponto de partida para as aulas de ciências são recomendadas por diversos autores
como Carvalho (2011) e (2013), Cachapuz et
al (2005), Delizoicov, Angotti e Pernambuco
(2002), Campos e Nigro (1999), Sasseron e
Carvalho (2008) e (2011), entre outros.

ATIVIDADES INVESTIGATIVAS:
ASPECTOS HISTÓRICOS
Nas últimas décadas o ensino de Ciências apresentou diferentes objetivos e muitas
dessas tendências não tiveram uma relevância significativa no Brasil, contrariamente ao
que ocorreu em diversos países como Estados Unidos, França, Espanha e Inglaterra.
Nos Estados Unidos no início da década de 1990, Rutherford e Ahlgren (1990)
propuseram o documento intitulado Science
For All Americans conhecido também como
Project 2061 proposto pela American Association for Advancement of Science (AAAS).
Nesse documento é preconizado que o
Ensino de Ciências seja orientado a seguir os
princípios da investigação científica em sala
de aula na qual os estudantes participam
como protagonistas do próprio aprendizado
e o professor o mediador e não aquele que
detém os conhecimentos. Nessa perspectiva os estudantes não recebem os conhecimentos “prontos” nem realizam atividades as
atividades seguindo uma receita, mas são
instigados a questionar, a perguntar, a trazer problemas para serem investigadas em
sala de aula, sempre levando em consideração as orientações construtivistas, segundo
os autores os alunos têm que romper com a
passividade do ensino clássico e colocarem
em prática a curiosidade, o questionamento,
a observação, as anotações e a tentar por
respostas para as perguntas:

In order to compete in the modern world,
any society today must rank education in
science, mathematics, and technology as
one of its highest priorities. It's a sad but
true fact, however, that most Americans
are not scientifically literate. International
studies of educational performance reveal
that U.S. students consistently rank near
the bottom in science and mathematics.
The latest study of the National Assessment of Educational Progress has found
that despite some small gains recently, the
average performance of 17 year-olds in
1986 remained substantially lower than it
had been in 1969 (RUTHERFORD; AHLGREN, 1990 p. 10).

Em 1996, ocorreu de acordo com Zompero e Laburú (2011, p. 72), “a publicação de
outro documento intitulado National Science
Education Standards, em que são propostas
algumas orientações para a Alfabetização
Científica, reconhecendo também a importância do ensino por investigação”.
A abordagem do ensino investigativo
nas aulas de ciências é corroborada pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs,
1997), porém, sua consolidação como instrumento didático-metodológico ancorado na
resolução de problemas ainda não é uma proposta amplamente aplicada em sala de aula.
Além disso, outra questão a ser considerada
é a insegurança, a falta de domínio, e a ideia
de que as aulas de ciências precisam de espaços e equipamentos de laboratório para
serem realizadas, além da falta de habilidade
do professor em gerenciar a sala de aula.
Quando nos referimos ao ENCI estamos
falando de estratégias didático-pedagógicas
que levam em consideração a participação
ativa do aluno na aprendizagem diferente
das aulas tradicionais nas quais o professor
é o detentor do conhecimento e o aluno o
receptor de informações que não questiona,
apenas observa, não levanta hipótese e não
expõe seus conhecimentos, ou seja, um tipo
de ensino no qual não há questionamento
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apenas passividade e enunciados fechados,
contrariando a máxima de que “todo conhecimento é a resposta de uma questão”, conforme destaca Bachelard (2003, p. 18).
O ensino por investigação é uma metodologia oposta à concepção behaviorista de
aprendizagem pois está pautado no modelo construtivista que leva em consideração o
protagonismo do aluno na construção dos conhecimentos. Portanto, no ENCI, por não haver
“passividade”, mas interação e participação
constante possibilita aos alunos aprenderem
mais sobre a ciência e a desenvolver melhor
novas competências e habilidades como a
cooperação, a empatia, o conhecimento lógico, a participação, o questionamento crítico
da realidade, o levantamento e testes de hipóteses, a execução de planejamento, ou seja,
a aprendizagem dos conteúdos conceituais,
procedimentais e atitudinais. A colocação de
uma questão ou problema aberto como ponto
de partida é ainda um aspecto fundamental
para a criação de um novo conhecimento. O
ensino por investigação é capaz de proporcionar a participação do aluno de modo que
ele comece a produzir seu conhecimento por
meio da interação entre o pensar, o sentir e o
fazer. Mas, afinal de contas, o que é ENCI?
Por que ensinar dessa forma? E como o uso
das atividades investigativas pode melhorar a
aprendizagem de ciências em sala de aula?
Investigação é um processo utilizado no
ensino de ciência que concebe a aprendizagem
como resultado de uma investigação dirigida a
partir do tratamento de problemas que sejam
de interesse dos estudantes. Na aprendizagem
por investigação a construção de conhecimento
se ocorre por meio da resolução de problemas
e envolve observações, elaboração de hipóteses, testes de hipóteses, inferências, uso de
conhecimentos prévios, consulta a fontes de
informação, planejamento e execução de planos, coleta, análise e interpretação de dados,
proposição de explicações e compartilhamento
de informações (ZANON; FREITAS, 2007).

A colocação de uma questão que intriga e estimule a investigação é o ponto de partida inicial, porém, um verdadeiro problema é
aquele que possibilita uma situação ou um
conflito para o qual não se tem uma resposta
pronta, imediata, nem uma técnica pronta de
solução, pois a discussão gerada a partir do
problema é um aspecto fundamental para a
criação de um novo conhecimento, portanto,
após a reflexão sobre o problema segue-se a
elaboração de um roteiro e metas, a interação
com colegas do próprio grupo e de outros,
a troca de experiências e a comunicação de
resultados.
Nesse tipo de procedimento os alunos
devem ser considerados investigadores novatos e os professores são os orientadores da
investigação. Esta investigação deve ser bem
fundamentada, ou seja, deve ser uma atividade investigativa que faça sentido para o aluno
de modo que ele saiba o porquê de estar
investigando o fenômeno que a ele é apresentado. Nesse sentido, torna-se essencial que o
experimento ou atividade investigativa tenha
como motivação um desafio real e que os
alunos participem da elaboração de todas as
etapas de discussão e busquem alternativas
para resolvê-lo (CARVALHO, 2013).
Durante o processo de resolução do
problema os alunos, de maneira geral, devem
trabalhar com conceitos, procedimentos e atitudes como respeito, cooperação e empatia
ao planejar e executar as atividades sem que
as atividades estejam restritas a atos mecânicos, ou seja, executadas mediante a forma de
“receitas prontas”, o que inviabiliza as oportunidades de desenvolvimento de novos significados (CACHAPUZ et al 2005; CARVALHO,
2013; CAMPOS; NIGRO, 1999).
Uma atividade investigativa deve necessariamente possuir um componente essencial particular que motive o aluno a participar
ativamente da elaboração dos meios necessários para solucioná-la sem utilizar nenhum
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recurso de caráter algoritmo. Ainda que isso
não desmereça a necessidade de determinados recursos como certos tipos de materiais
e equipamentos básicos, de espaços adequados, de fato muitas vezes importantes, isto
não significa que tais recursos sejam prioritários e imprescindíveis para se desenvolver
uma abordagem de caráter investigativo, uma
vez que, o ambiente a nossa volta pode fornecer diversas oportunidades desafiantes (CARVALHO, 2013).
Uma atividade investigativa envolve
necessariamente a resolução de uma situação-problema, além disso, envolve diferentes
etapas e não apenas se resume à mera coleta
de dados ou informações. De maneira bastante genérica pode-se dizer que uma dada
situação caracteriza-se como um verdadeiro
problema quando o aluno ao tentar resolvê-la
não chega a uma solução de forma imediata
ou automática, diferentemente das situações
que envolvem apenas a resolução exercícios
na qual se observa o uso de rotinas e passos
automatizados, ou seja, situações nas quais
os estudantes se deparam com situações
conhecidas e que podem ser resolvidas por
meios ou caminhos habituais como aquelas
que exigem a aplicação de fórmulas e algoritmos (CARVALHO, 2013).
Um problema, em uma atividade investigativa, é entendido como uma situação que
apresenta certo nível de dificuldade e para o
qual não se tem de imediato uma solução,
requerendo a utilização de determinados procedimentos que envolvem processos cognitivos e operatórios semelhantes aos processos
seguidos em uma investigação científica. Em
síntese resolução de problemas significa envolver-se em uma tarefa cujo método de solução não é conhecido imediatamente (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2007).
Toda atividade de cunho investigativo
necessariamente deve levar em consideração
a colocação de um problema, seja por par-

te do professor ou preferencialmente pelos
próprios alunos. Nesse tipo de abordagem o
professor desempenha o papel de mediador,
guia, ou seja, aquele que orienta a condução
das atividades. O ensino por investigação é
corroborado por Bachelard (2003, p.18) quando este afirma “Para o espírito científico, todo
conhecimento é resposta a uma pergunta. Se
não há pergunta, não pode haver conhecimento científico”, e novamente não se pode negar
a importância do professor em incentivar os
alunos a formular hipóteses explicativas, auxiliar na elaboração dos experimentos, quando possíveis, para testá-las, colaborar com
as discussões evitando assim que os alunos
se desconcentram e desviem da proposta,
portanto, como se observa durante toda a realização de uma atividade investigativa cabe
ao professor o papel de orientador científico
das investigações. Uma investigação somente
faz sentido e se converte em uma verdadeira
oportunidade de aprendizagem quando cativa, aguça a curiosidade e estimula a busca
por respostas, assim todo o processo passa
a fazer sentido quando os alunos expressam
suas ideias, explicitam suas hipóteses e seus
modelos explicativos. As atividades investigativas devem favorecer também a manifestação da diversidade de opiniões, as situações
de contraste e de conflitos de ideias, respeito
e trabalho (CARVALHO, 2006).
Contudo, é necessário que os alunos
rompam com a passividade e o professor
saiba colocar situações ou problemas que
tenham relação com a vivência e exijam dos
alunos situações desafiadoras. O problema
pode ser uma escolha do professor ou pode,
de preferência, ser trazido pelos próprios alunos, nesse sentido, é possível classificar a
atuação do professor e dos alunos em diferentes níveis de envolvimento com a atividade investigativa por meio da liberdade que o
professor oferece aos alunos em relação ao o
problema a ser investigado como demonstra
o quadro a seguir.
30 - junho/2021 - Educar FCE

106

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

CARACTERÍSTICAS DAS ATIVIDADES
INVESTIGATIVAS

P= Professor, A= Aluno
Tabela 1- Graus de liberdade Professor/
Aluno no processo investigativo (CARVALHO,
2006, p. 83).
De acordo com Carvalho (2006) apud
Zompero e Laburú (2011, p. 77):
No Grau I existe apenas a participação do
professor na aula, não caracterizando um
trabalho investigativo no qual os alunos
têm a possibilidade de construir seus conhecimentos. A partir do Grau II, é possível observar enfoques que são próprios da
cultura científica. Nesse nível de liberdade,
o professor propõe o problema. A elaboração de hipóteses e o plano de trabalho
são realizados pelos alunos, mas com a
orientação do professor. O registro dos dados é também realizado pelos alunos com
a orientação do professor, e a conclusão
pode ser elaborada pelo grupo de alunos,
mas apresentada e discutida por toda a
sala, ressaltando a necessidade do conhecimento ser divulgado, assim como ocorre
na Ciência. Os Graus III e IV possibilitam
mais liberdade aos alunos, e o Grau V é o
que o aluno pode pensar em um problema e solucioná-lo (CARVALHO, 2006 apud
ZOMPERO; LABURÚ (2011, p. 77).

Diante das discussões apresentadas até
o momento pode-se perguntar como o professor deve atuar no estudo por investigação? Segundo Campos e Nigro (1999), um dos requisitos é a atenção em relação corroboradas por
Cachapuz et al (2005) que consiste em utilizar
a investigação de maneira inovadora, questionadora, conhecer e questionar as ideias docentes
de senso comum, conhecer bem o conteúdo a
ser abordado e adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem, de modo geral, e o
aprendizado de ciências, especificamente.

Segundo Gil-Pérez et al. (2005), para
se ministrar aulas de Ciências não basta conhecer bem o conteúdo dos componentes
curriculares como Física, Biologia, Geologia,
Química, entre outros, deve-se também estar
atualizado e antenado nas pesquisas realizadas no campo da Didática das Ciências da
Natureza.
De maneira geral, a didática que os professores conhecem é aquela na qual foram
formados e que costumam utilizar em sala de
aula: todo o conhecimento está compilado e
contido nos livros didáticos, portanto, basta
somente apresentá-los de maneira adequada
aos alunos. Porém, sabe-se atualmente que é
possível ensinar ciências de outras maneiras,
contrárias ao ensino por memorização, repetição e transmissão-recepção de informações
pré-elaboradas, pois se o professor é aquele
que sabe, que detém o conhecimento e se os
alunos nada sabem cabe ao professor entregar, doar, transmitir, transferir o seu saber para
mentes vazias, um saber estático, não vivido
pela experiência, mas somente narrado ou
transmitido o que caracteriza aquilo que Freire
(1996) denominou de “educação bancária”.
O questionamento acerca da educação bancária, na qual o aluno não é o protagonista da
própria aprendizagem e o processo de ensino ocorre por meio do binômio transmissão/
recepção de informações tem levado muitos
pesquisadores a se empenharem na construção de novos modelos para o ensino de
ciências sem colocar toda responsabilidade
pelo processo de aprendizagem somente nas
mãos dos alunos, pois cabe ao professor o
papel de orientar e mediar as relações de
aprendizagem em sala de aula.
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O ENCI tem início a partir da abertura de espaços para perguntas, as aulas são
dialógicas e o professor deixa de ser mero
transmissor de informações, os alunos nesse modelo tem oportunidades de demonstrar
seus conhecimentos prévios, podem planejar
e executar de experimentos para testar hipóteses, realizam inferências, elaboram e testam
explicações, pois um dos objetivos da colocação de um problema é justamente gerar
dúvidas e proporcionar debates, discussões
e a comunicação dos resultados.

O PROJETO ABC NA EDUCAÇÃO
CIENTÍFICA MÃO NA MASSA
Mediante uma perspectiva histórica e
diacrônica, é possível afirmar que o desenvolvimento inicial do projeto original remonta a década de 1990 quando o pesquisador
Leon Lederman, prêmio Nobel de Física em
Chicago, concebeu o Projeto Hands-on. Posteriormente o projeto foi ampliado para outros
países, como a França em 1995, graças à colaboração de George Charpak, físico francês
também ganhador do Prêmio Nobel de Física,
e com o apoio da Academia Francesa de Ciências. Os módulos do programa americano
foram traduzidos para o francês recebendo
adaptação de infraestrutura de materiais e formação de professores.
Na França, com o nome La Main à la
Pâte, o programa governamental passou a envolver as crianças em idade escolar de 5 a 12
anos. No Brasil, o projeto teve início em maio
de 2001 e recebeu a denominação de “ABC
na Educação Científica – Mão na Massa”, graças a uma parceria entre as academias de
Ciências do Brasil e da França envolvendo
escolas municipais e estaduais do Rio de Janeiro e São Paulo.

O projeto pretende inovar e incrementar
o processo de ensino-aprendizagem, tendo
como base a linha teórico-metodológica da alfabetização científica. Para tanto propõe ações
visando favorecer e estimular a articulação
entre a experimentação e o desenvolvimento
da expressão oral e escrita na construção dos
conceitos científicos. Nas atividades experimentais investigativas o professor aguça, estimula a curiosidade e o interesse dos alunos
a partir da colocação de um problema, cujas
tentativas de resolução permitam aos alunos
elaborarem suas hipóteses. A realização do
experimento, a coleta e a análise dos resultados obtidos e a pesquisa documental podem
confirmar ou não as hipóteses. Nesse sentido, professores e alunos são estimulados a
interagirem juntos de maneira a permitir que
sejam discutidas as tentativas de explicação
de um determinado conceito ou fenômeno
científico (ZANON; FREITAS, 2007).

A NECESSÁRIA RENOVAÇÃO DO
ENSINO DE CIÊNCIAS
O Brasil não tem uma tradição relevante
e consistente em educação em ciências, mas
tem tido muitas experiências parciais neste
sentido datando pelo menos da década de
1950. Elas incluem a criação de museus e
centros de ciência, projetos e programas de
ensino para as diversas disciplinas científicas,
programas presenciais e à distância de formação de professores, programas extracurriculares de iniciação científica e programas
de educação em ciências em escolas. Esses
projetos e atividades procuram atuar na formação de professores, na preparação de materiais didáticos, assim como trabalhar diretamente com os estudantes dos níveis iniciais
ou médios (CRESTANA, et al. 1998).
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Algumas instituições, como o Instituto
de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Grupo Sangari, a Escola Alfredo J. Monteverde associada ao Instituto Internacional de Neurociências de Natal e
a Fundação Romi em Santa Bárbara d’Oeste,
têm desenvolvido trabalhos de educação em
ciências em várias partes do país, e vários
museus e centros de ciência, como a Estação
Ciência da USP, o Espaço Ciência de Pernambuco, o Museu de Ciências e Tecnologia da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul-PUC/RS, o Museu de Astronomia e
Ciências Afins e o Museu da Vida no Rio de
Janeiro e o Museu e o Museu Paraense Emílio
Goeldi (instituição de pesquisa vinculada ao
Ministério da Ciência e Tecnologia, localizado
na cidade de Belém, Estado do Pará), vem
seguindo esses mesmos caminhos.
A necessidade de introduzir ou melhorar
a educação em ciências desde as primeiras
séries iniciais do ensino básico é hoje reconhecida, inclusive pelos países mais desenvolvidos, que estão vendo com preocupação
o número reduzido de jovens que se orientam
para as carreiras de natureza científica e tecnológica, assim como o pouco entendimento
sobre a natureza e a importância do conhecimento científico mesmo entre pessoas formalmente mais educadas.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
CIENTÍFICA NA SOCIEDADE ATUAL
A importância concedida à alfabetização científica a todas as pessoas tem sido
ressaltada por diversos trabalhos de investigação, publicações e congressos, nacionais
e internacionais.
A Conferência Mundial sobre Ciência
para Século XXI, patrocinada pela UNESCO
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), estabelece que
para um que um país esteja em condições
de satisfazer as necessidades fundamentais
da sua população, o ensino das ciências e a
tecnologia deve ser um imperativo estratégico. Como parte dessa educação científica e
tecnológica, os estudantes deveriam aprender
a resolver problemas concretos e a satisfazer as necessidades da sociedade, utilizando
competências e conhecimentos científicos e
tecnológicos. Mas do que nunca seria necessário fomentar e difundir a alfabetização
científica em todas as culturas e em todos
os setores da sociedade, a fim de melhorar a
participação dos cidadãos na tomada de decisões relativas à aplicação dos novos conhecimentos (CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE
A CIÊNCIA, 1999).
A Alfabetização Científica configura-se
como uma grande linha de pesquisa em Didática das Ciências e tem sido foco de interesse
de pesquisadores e professores ao redor de
todo o mundo. Podemos notar que os objetivos pleiteados com a Alfabetização Científica
condizem com os propósitos almejados pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e
pela Lei de Diretrizes e Base da Educação
(LDB).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pesquisas em didática das ciências evidenciam que o ensino de ciências pode ser mais
efetivo quando os alunos participam ativamente não como mero espectadores, mas como
protagonistas da aprendizagem. O ensino de ciências por investigação se refere a um novo
paradigma no qual as estratégias de aprendizagem diferem daquelas que têm sido mais frequentemente utilizadas nas salas de aula. Investigação é um processo utilizado no ensino de
ciência que concebe a aprendizagem como resultado de uma investigação dirigida a partir do
tratamento de problemas que sejam de interesse dos estudantes. Geralmente nas atividades
de caráter investigativo os alunos podem, a partir de uma determinada situação problema,
emitir hipóteses, planejar experimentos para testar as hipóteses, fazer inferências, reunir evidências, compartilhar informações, usar a imaginação e a curiosidade e os conhecimentos
prévios com o objetivo de fornecer soluções ou respostas para o problema que está sendo
investigado.
A colocação de uma questão ou problema aberto como ponto de partida é um aspecto
fundamental para a criação de um novo conhecimento. Nas atividades baseadas no ensino-aprendizagem por investigação os alunos têm a liberdade de explicar os fenômenos não
tanto no sentido de quanto elas são similares ou diferentes das explicações científicas, mas o
quanto tais ideias são originais e fruto de suas vivências, pois ao se relacionar com os alunos
o professor-mediador deve ter mente que os alunos possuem ideias e concepções prévias
sobre o que está sendo estudado.
Na perspectiva de uma aprendizagem significativa, ou seja, aquela baseada em estratégias investigativas e de problematização, é esperado que o aluno seja realmente o verdadeiro
protagonista no processo de construção de novos conhecimentos, que adquira domínio da
linguagem científica, para que vivencie e se aproprie de procedimentos de investigação e
que seja capaz de usar os conhecimentos científicos objetivando à resolução de problemas.
Para tanto, é preciso que o professor diversifique suas aulas, utilizando estratégias e
recursos variados que impliquem práticas coletivas e individuais. Essa variação deve englobar
observações de fenômenos, seres e objetos dentro e fora da sala de aula, registros de observações, realização de experimentos variados, trabalhos de campo, manipulação de materiais
e de instrumentos, pesquisas de revisão bibliográficas dentro e fora da sala de aula, ou seja,
uso de biblioteca ou sala de informática, bem como a leitura de textos diversificados como
embalagens, rótulos, fotos, gráficos e livros específicos, projetos, vídeos, jogos e brincadeiras. A escola é um dos espaços privilegiados em que o aprendizado ocorre, porém, não
é o único. Ao virem para a sala de aula os alunos trazem uma bagagem de conhecimentos
construídos em suas relações com o ambiente natural e social que os circundam. Desde a
infância vivenciam situações, princípios, fenômenos, fatos e linguagens do mundo científico
sobre os quais já tiveram sensações, já fizeram perguntas, observaram, elaboraram suas
próprias explicações, construíram, construíram e reconstruíram seus conhecimentos. Os estudantes de maneira geral, ao longo de suas vidas na interação com o ambiente (pessoas,
animais, plantas, fenômenos naturais, equipamentos tecnológicos, meios de comunicação,
etc.) vão construindo concepções e explicações para os fenômenos naturais. Nesse sentido, o
professor deve estar atento para as questões inesperadas dos alunos, devendo assim, saber
colocá-las em discussão caso perceba sua pertinência e relevância para o aprendizado.
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Tal fato é denominado de levantamento dos conhecimentos prévios ou concepções espontâneas dos alunos e deve ser considerado durante a educação escolar. Levar em conta os
conhecimentos prévios dos alunos é algo importante que deve ser incorporado no processo
de ensino e aprendizagem, permitindo assim que os conhecimentos e visões de mundo socialmente construídas possam aflorar e possibilitar a transição entre as diferentes formas de
conhecimento para aqueles realmente sistematizados pela Ciência.
O conhecimento é um recurso imprescindível para o desenvolvimento científico e tecnológico em toda e qualquer sociedade. Fala-se com razão da sociedade do conhecimento,
que vive talvez como nunca na história um desenvolvimento intenso e significativo.
Não se discute mais atualmente acerca da importância da ciência e tecnologia para o
desenvolvimento econômico e social de qualquer nação e, é preciso reconhecer que entre as
condicionantes desse desenvolvimento estão a educação de qualidade nas escolas, a formação de profissionais qualificados, a existência de universidades e instituições de pesquisas
consolidadas, a integração entre a produção científica, tecnológica e a produção industrial, a
busca de solução dos graves problemas sociais, ambientais e das desigualdades.
Porém, o ensino de fenômenos, fatos e suas interpretações desvinculadas de seus aspectos culturais, históricos, políticos, econômicos e sociais não permite que o potencial educacional do ensino de Ciências seja almejado. Países que alcançaram um desenvolvimento
significativo nas últimas décadas, todos sem exceção, efetuaram massivos investimentos em
educação, especialmente no ensino de Ciências nas primeiras séries do ensino básico, o que
se refletiu diretamente no desenvolvimento científico e tecnológico. Nesse sentido, o ensino
de Ciências é uma ferramenta fundamental para que a população não só tenha a capacidade
de usufruir dos conhecimentos científicos e tecnológicos, mas também despertar vocações
e possibilitar a realização plena do ser humano na sua integralidade.
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O CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema, conhecer
e compreender a contextualização do currículo de matemática na prefeitura municipal de São
Paulo, sua organização, as ideias fundamentais apresentadas da matemática, as estratégias no
ensino, eixos estruturantes e eixos articuladores, histórico da construção do documento curricular
e as implicações da atualização curricular articulando a base teórica e prática do documento
na garantia de objetivos e direitos para aprendizagem que assegure o trabalho em todas as
dimensões dos sujeitos, intelectual, física, emocional, cultural e social, na luta por uma educação
pública de qualidade para todos e todas da rede municipal de ensino. De maneira a respeitar e
valorizar a diversidade e a diferença, reconhecendo o modo de ser, de pensar e de aprender de
cada estudante, por uma perspectiva de educação inclusiva, plural e democrática.

Palavras-chave: Matemática; Currículo; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

inda pouco incorporada ao cotidiano escolar, a história da matemática pode ser
uma das estratégias do professor nas práticas escolares utilizadas para o desenvolvimento do conhecimento matemático. Seu uso também pode auxiliar a
caracterização da matemática como ciência de construção humana.
Um dos desafios do trabalho com a história da matemática é percebê-la como um
processo de construção de conceitos matemáticos ou mesmo de estratégias para solucionar problemas decorrentes de cada momento histórico, indo além de fatos ou biografias de
matemáticos famosos.
Nesse sentido, o uso da história da Matemática permite que o estudante investigue e
compreenda como um conceito foi gerado, como os povos pensaram para chegar a ele e que
fatores sociais, políticos ou econômicos influenciaram, levando em conta as relações sociais
existentes.
O documento curricular de matemática propõe, entre os objetos de conhecimento, os
números naturais, racionais, inteiros, irracionais e reais. Esses conjuntos numéricos podem
ser explorados por meio da história da matemática, na medida em que ela possibilita pesquisar sobre a construção histórica de cada um desses conjuntos numéricos, abordá-los em
diferentes civilizações e investigar sobre os conhecimentos matemáticos gerados em uma
determinada época por um determinado povo.
O Currículo da Cidade, material curricular da prefeitura municipal de São Paulo foi construído para todos os estudantes da rede municipal de ensino, inclusive os que necessitam de
atendimento educacional especializado, aqueles que têm algum tipo de deficiência, transtornos
globais de desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, também para as crianças e
adolescentes de diferentes origens étnico-raciais, além de imigrantes e refugiados de vários
países. Construído sob a orientação da Coordenadoria Pedagógica (COPED) da Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo, tendo como base as premissas:
Continuidade: O processo de construção curricular procurou romper com a lógica da descontinuidade a cada nova administração municipal, respeitando a memória, os encaminhamentos e
as discussões realizadas em gestões anteriores e integrando as experiências, práticas e culturas
escolares já existentes na Rede Municipal de Ensino. Relevância: O Currículo da Cidade foi construído para ser um documento dinâmico, a ser utilizado cotidianamente pelos professores com
vistas a garantir os direitos de aprendizagem a todos os estudantes da Rede. Colaboração: O
documento foi elaborado considerando diferentes visões, concepções, crenças e métodos, por
meio de um processo dialógico e colaborativo, que incorporou as vozes dos diversos sujeitos que
compõem a Rede. Contemporaneidade: A proposta curricular tem foco nos desafios do mundo
contemporâneo e busca formar os estudantes para a vida no século XXI (CURRÍCULO DA CIDADE- Matemática, 2019 p.11).

Levando em conta as especificidades das diferentes fases do desenvolvimento e considerando os diferentes contextos em que as crianças e os adolescentes que vivem na Cidade
de São Paulo estão inseridos, o currículo da cidade potencializa a compreensão e concepção
de que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos que devem opinar e participar das
escolhas capazes de influir nas suas trajetórias individuais e coletivas, bem como os espaços,
tempos e materiais pedagógicos disponibilizados pelas unidades educativas, precisa acolhê-los na sua integralidade e promover a sua participação. Dessa forma, faz-se necessário co30 - junho/2021 - Educar FCE
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nhecer as suas aspirações, interesses e necessidades, bem como atentar para as mudanças
que ocorrem ao longo do seu desenvolvimento,
Assim sendo, é de extrema relevância que o Currículo da Cidade prepare os estudantes para
fazer uso crítico, criativo e construtivo das tecnologias digitais, bem como refletir sobre os apelos
consumistas da sociedade contemporânea, os riscos da devastação ambiental e naturalização
dos problemas sociais, humanos, afetivos e emocionais. Também precisa orientá-los a reconhecer
e proteger-se das várias formas de violência, abuso e exploração que podem prejudicar o seu
bem- -estar e desenvolvimento, além de apoiá-los a constituírem-se como pessoas e cidadãos
cada vez mais aptos a lidar com as demandas e os desafios do século XXI (CURRÍCULO DA CIDADE- Matemática, 2019 p.16).

O documento curricular de matemática da prefeitura municipal de São Paulo, apresenta
a concepção de que currículos são plurais, orientadores, currículos não são lineares, são processos permanentes e não um produto acabado, professores são protagonistas do currículo
e que estes devem ser centrados nos estudantes.
Apresenta uma matriz de saberes e as implicações para o ensino de matemática, ao
que se orienta por princípios éticos, políticos e estéticos definidos pelas diretrizes curriculares
nacionais, tem como propósito formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável, e indica o que
bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos devem aprender e desenvolver ao longo do
seu processo de escolarização.
Os princípios éticos são marcados por justiça, solidariedade, liberdade e autonomia,
em 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.
Os princípios políticos são aqueles de de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, do respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos
ambientais; de 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 entre bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos que apresentam
diferentes necessidades de redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais.
E por último, mas não menos importante, os princípios estéticos, os quais abarcam
questões de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade de enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade e da valorização das diferentes
manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira em constante construção de
identidades plurais e solidárias.
O currículo da cidade ainda apresenta os objetivos do desenvolvimento sustentável –
ODS, os dezessete objetivos que são: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e
saneamento básico, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico,
indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na
água, vida terrestre, paz, justiças e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação.
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OS CICLOS DE APRENDIZAGEM DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Preservando a subdivisão do ensino
fundamental de nove anos em três ciclos, o
ciclo de alfabetização compreende os três primeiros anos - do 1º no 3º ano, o ciclo interdisciplinar envolve os três anos seguintes – do
4º ao 6º ano, o ciclo autoral abarca os três
anos finais – do 7º ao 9º.
O propósito é oferecer ao estudante um
maior tempo de aprendizagem no âmbito
de cada ciclo, em período longitudinal de
observação e acompanhamento, levando
em conta seu desenvolvimento intelectual e afetivo e as suas características de
natureza sociocultural (CURRÍCULO DA
CIDADE- Matemática, 2019 p.40).

O Ciclo de Alfabetização é entendido
como tempo sequencial de três anos que permite às crianças construírem seus saberes
de forma contínua, respeitando seus ritmos
e modos de ser, agir, pensar e se expressar.
Nesse período, priorizam- se os tempos e espaços escolares e as propostas pedagógicas
que possibilitam o aprendizado da leitura, da
escrita e da alfabetização matemática e científica, bem como a ampliação de relações
sociais e afetivas nos diferentes espaços vivenciados.
Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento favorecem o raciocínio, a representação, a comunicação, o levantamento
de hipóteses e a resolução de problemas em
contextos variados, utilizando procedimentos
pessoais de representação e conceitos matemáticos, possibilitando o desenvolvimento
de uma aproximação a novas formas de representação de conhecimentos anteriores,
a percepção de que há modos específicos
de representação de ideias numéricas, métricas, geométricas e estatísticas, bem como
a associação entre representações pessoais
e outras mais convencionais em matemática,
na garantia de objetivos e direitos de aprendizagem,

A alfabetização matemática, proposta pelo
Programa Nacional de Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC), preocupa-se com as
diferentes práticas de leitura e escrita que
envolvem as crianças e com as quais elas
se envolvem. Refere-se ao trabalho que
contempla o sentido dos números e das
operações, as relações com o espaço e as
formas, os processos de medição, o registro e uso das medidas, além de estratégias
de produção de dados, sua organização, registro, divulgação, leitura e análise de informações. Tais relações, processos e estratégias devem ser contemplados em situações
significativas para as crianças (CURRÍCULO
DA CIDADE- Matemática, 2019, p.83).

A essa introdução das formas de representação dos conceitos matemáticos, bem
como a maneira de utilizá-los em situações
novas associadas ao sentido que elas possuem, chamamos de alfabetização matemática, proposta do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC.
O Ciclo Interdisciplinar tem a finalidade
de integrar os saberes básicos constituídos no
ciclo de alfabetização, possibilitando um diálogo mais estreito entre as diferentes áreas do
conhecimento, buscando garantir uma passagem mais tranquila e menos abrupta do 5º
para o 6º ano, período que costuma impactar
o desempenho e engajamento dos estudantes.
O Ciclo Autoral é destinado aos adolescentes e tem como objetivo ampliar os saberes dos estudantes de forma a permitir que
compreendam melhor a realidade na qual estão inseridos, explicitem as suas contradições
e indiquem possibilidades de superação, buscando expandir e qualificar as capacidades
de análise, argumentação e sistematização
dos estudantes sobre questões sociais, culturais, históricas e ambientais, é fundamental
criar situações em que os estudantes possam
fazer observações sistemáticas de aspectos
quantitativos e qualitativos da realidade, estabelecendo relações entre esses aspectos
e desenvolvendo ideias mais complexas, levando em conta as vivências anteriores e os
conhecimentos matemáticos já construídos.
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É fundamental incentivar o papel ativo
dos estudantes no currículo, de forma a desenvolver sua autonomia, criticidade, iniciativa, liberdade e compromisso, fomentando
a investigação, leitura e problematização do
mundo real, a partir de pesquisas que envolvam diferentes vozes e visões, oferecendo
várias possibilidades de apropriação, criação,
divulgação e sistematização de saberes, produção de conhecimentos.
Momentos de formação, diálogos potencializam a transformação professores e
estudantes em produtores de conhecimento,
criando oportunidades para que elaborem
propostas e realizem intervenções sociais
para melhorar o meio em que vivem.

IDEIAS FUNDAMENTAIS DA
MATEMÁTICA
Dentre as ideias fundamentais para o
ensino de matemática estão a de variação por
meio de variação percentual, variação entre
duas grandezas, coeficiente de variação.
A ideia de equivalência por números racionais, razões, proporções, semelhanças de
figuras etc. A ideia de representação por meio
da simbologia matemática, linguagem oral ou
escrita, representações icônicas (figuras, esquemas, diagramas etc.), objetos físicos.
As questões de ordem através de sequências numéricas ou figurais. Proporcionalidade pelos números racionais, equações, áreas,
volumes etc. As questões de aproximação de
cálculos que não precisam ser exatas, medidas, números irracionais. Interdependência
apresentando noção de função, relações entre grandezas numéricas ou geométricas, ampliação e redução de figuras.
A diversidade de estratégias no ensino
de matemática potencializa o trabalho com
diferentes eixos, dentre eles a resolução de
problemas, tarefas investigativas, tecnologias
digitais, etnomatemática, modelagem e história da matemática.

O ensino através do eixo resolução de
problemas no ciclo de alfabetização (1º ano
3º ano do ensino fundamental) contempla
problemas orais ou escritos, diversos tipos,
cotidiano, procedimentos pessoais de resolução. No ciclo interdisciplinar ( 4º ao 6º ano do
ensino fundamental) abarca os contextos intra
matemáticos e extra matemáticos, aprofundamento de análise dos processos de resolução
e resultados, formulação de problemas. No
ciclo autoral ( 7º ao 9ºano) prioriza a análise
dos processos de resolução e resultados, formulação de problemas, contextos intra matemáticos e extra matemáticos, conhecimento
de natureza científica,
Hoje, o problema é visto como uma situação desafiadora que tem significado para
os estudantes e é proposta pelo professor com intencionalidade ou pelo próprio
estudante. Ao selecionar um problema, o
professor leva em consideração os saberes dos estudantes e os conteúdos que
têm a intenção de ensinar e conduz sua
aula de forma problematizadora (CURRÍCULO DA CIDADE- Matemática, 2019
p.71).

As situações problemas de compreensão de formulação apresenta como tarefa investigativa a exploração preliminarmente da
tarefa e formular questões problematizadoras.
Definir uma estratégia requer a formulação de hipóteses, a necessidade de desenvolver uma estratégia para solucionar o
problema, testar e reformular as hipóteses,
avaliando os resultados e respondendo o problema, de modo a validar as hipóteses, elaborar argumentos e relatar o processo.
As tarefas investigativas são importantes de serem trabalhadas desde os anos
iniciais do Ensino Fundamental, pois desafiam os estudantes a vivenciar experiências que podem instigar os conhecimentos matemáticos quando trabalhadas
em aulas problematizadoras (CURRÍCULO DA CIDADE- Matemática, 2019 p.72).
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No eixo tecnologias digitais o ciclo de
alfabetização contemplará recursos digitais
em situação de leitura e ditados de números,
o ciclo interdisciplinar irá reconhecer figuras
planas ou espaciais, além de desenhar figuras
planas e observar algumas de suas características e no ciclo autoral serão contemplados
softwares/aplicativos para resolver equações
e observar algumas de suas características,
(...) na área de Matemática as tecnologias
digitais também são enfatizadas. Jogos
e desafios digitais são indicados em todos os ciclos de aprendizagem e estão
contemplados nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento (CURRÍCULO DA
CIDADE- Matemática, 2019 p.74).

Na garantia dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento das práticas pedagógicas, as atividades, requerem investigação, análise, elaboração, formulação,
planejamento e tomada de decisões coletivas,
A modelagem proporciona um ambiente
de aprendizagem problematizador que se
distancia do ensino tradicional, uma vez
que os temas, as perguntas e os procedimentos para encontrar a solução dos
problemas serão feitos pelos estudantes, que podem pensar em estratégias
nem sempre indicadas ou sugeridas pelo
professor, mas mediadas por ele. Nesse
sentido, a modelagem se diferencia das
tarefas investigativas, pois estas se relacionam a contextos intra matemáticos e
a modelagem se refere a contextos extra
matemáticos. Ela também se difere da
resolução de problemas, pois na modelagem os temas e as questões, no geral,
são feitos pelos estudantes, o que não
acontece com os problemas (CURRÍCULO DA CIDADE- Matemática, 2019 p.75).

O eixo modelagem pode ser compreendido como uma oportunidade de os estudantes identificarem questões ou problemas
oriundos de uma problemática do cotidiano
relativa a um contexto real e que possam ser
resolvidos por meio da matemática, sem fixação de procedimentos prévios para sua resolução, nos contextos extra matemáticos temas
e questões são formulados pelos alunos.

(...) as conexões extra matemáticas consideram as diversas áreas de conhecimento, o contexto social e os discursos que
circulam na escola, criando um espaço
que permite a realização de projetos, possibilitando aos estudantes um maior envolvimento com problemas reais em que
a Matemática seja um instrumento para a
solução da situação desencadeada (CURRÍCULO DA CIDADE- Matemática, 2019
p.81).

Cada comunidade escolar precisa revisitar o seu projeto político pedagógico de
forma a incorporá-la ao seu cotidiano em
consonância com a identidade e as singularidades, em respeito aos tempos, interações,
materialidades e narrativas da própria escola.
O processo de construção e elaboração
do projeto político pedagógico, deve envolver
a participação dos profissionais da educação
e dos estudantes e familiares, tendo o propósito de fortalecer a escola para que possa enfrentar os seus desafios cotidianos de
maneira refletida, consciente, sistematizada,
orgânica e participativa, na defesa de uma escola pública de qualidade para todos e todas.

CURRÍCULO DE MATEMÁTICA NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
O currículo da cidade para educação
de jovens e adultos no componente curricular
matemática tem o foco na equidade, na inclusão e na igualdade de gênero, permitindo
a aquisição efetiva de competências básicas
do cidadão, mas também busca acolher a aspiração do estudante a continuar ampliando
seus conhecimentos, dando oportunidades
de um trabalho digno e de responsabilidade
social, integrando o estudante ao mercado de
trabalho e possibilitando a continuidade de
estudos até o ensino superior.
A matemática é uma construção humana que envolve um conjunto de conhecimentos associados, por exemplo, aos números,
às formas geométricas e a diversos tipos de
raciocínio como dedução, indução, estimação, aproximação, entre outros.
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Ajuda a resolver diversos tipos de problemas, muitas vezes, apresentando diferentes soluções. É um conjunto de ideias que
permite analisar fenômenos e situações presentes na realidade para obter informações e
conclusões que não estão explícitas.
Além disso, possibilita a obtenção de
modelos, relações, padrões e regularidades,
de forma a conhecer e analisar a realidade e
obter informações para tomar decisões.Com
essa amplitude, a matemática envolve três dimensões que se articulam e se complementam: a social, a cultural e a formal.
A dimensão social engloba a reflexão
sobre a criação e o uso da matemática em
diferentes contextos sociais, apontando para
uma dimensão histórica e social do conhecimento matemático.
A dimensão cultural considera a matemática como fruto de diferentes culturas e
etnias (contagem, localização, medição, desenhos e jogos) que permitem uma reflexão
sobre a construção do conhecimento matemático.
A dimensão formal envolve as ideias
matemáticas fundamentais com a utilização
de uma simbologia própria e universal, desenvolvidas ao longo da educação básica,
articulando-se com diferentes objetos de conhecimento e eixos estruturantes (álgebra,
geometria, números etc.).
Ensinar e aprender matemática, atualmente, ganha uma nova dimensão, leva em
conta o que o estudante já conhece, ou seja,
os conhecimentos prévios e as experiências
que possui fora da escola.
Para a escola cabe articular esses tipos
de conhecimento e experiência que o estudante já possui àqueles que irá aprender, de
forma que possa alcançar os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento propostos
para cada ano de escolaridade da educação
básica, na garantia de objetivos e direitos de
aprendizagem.

Em consonância com a BNCC (2017),
consideramos que os processos matemáticos
de resolução de problemas, de modelagem,
de investigações e de projetos são formas
privilegiadas da atividade matemática e são
considerados, ao mesmo tempo, objeto de
conhecimento e estratégia para aprendizagem ao longo do ensino fundamental. Neste
documento curricular estes processos matemáticos e os jogos são considerados como
objetos de conhecimento e estratégias para
aprendizagem.
No eixo resolução de problemas, atualmente o problema é visto como uma situação desafiadora que tem significado para os
estudantes e é proposta pelo professor com
intencionalidade ou pelo próprio estudante.
Ao selecionar um problema, o professor leva
em consideração os saberes dos estudantes
e os conteúdos que têm intenção de ensinar e
conduz sua aula de forma problematizadora.
A resolução de problemas, no currículo
da Cidade, assume um papel importante em
todos os ciclos do ensino fundamental, bem
como em todas as etapas da EJA.
Na etapa de alfabetização, os objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento envolvem problemas (orais ou escritos) de diversos
tipos, ligados ao cotidiano dos estudantes, de
maneira que o professor consiga identificar os
procedimentos pessoais de resolução, além
de buscar relações que permitam iniciar a formalização dos conhecimentos matemáticos.
Na etapa básica, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento se ampliam, propondo-se situações que possibilitem a observação dos processos utilizados, a análise dos
resultados, considerando a plausibilidade e
a adequação das respostas ao contexto das
situações apresentadas.
Na etapa complementar, os objetivos se
ampliam de acordo com os diferentes objetos
do conhecimento, buscando maior formalização e uma sistematização das resoluções e
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tações, ou seja, a solução passa a ser o ponto de partida para a explicação, passando a
construir, a partir disso, competências para
argumentar matematicamente.
Na etapa final, os objetivos se ampliam,
buscando possibilidades de modelização, ou
seja, de elaborar modelos ou se apropriar daqueles já elaborados e aceitos, abrindo espaço para análise desse processo como forma
de desenvolvimento da aprendizagem.
As tarefas investigativas são importantes de serem trabalhadas desde os anos iniciais do ensino fundamental, pois desafiam
os estudantes a vivenciar experiências que
podem instigar os conhecimentos matemáticos quando trabalhadas em aulas problematizadoras.
Esse tipo de tarefa apresenta quatro
momentos principais que o professor deve
considerar no seu planejamento e desenvolvimento, são eles: reconhecimento, formulação
de conjecturas, realização de testes e argumentação.
O momento de reconhecimento se refere à exploração preliminar da tarefa, mesmo
que seja superficial, e à formulação de questões problematizadoras.
O segundo momento envolve a formulação de hipóteses pelos estudantes, que
podem ser problematizadas pelo professor.
O terceiro compreende a realização de testagem e o refinamento das hipóteses levantadas no momento anterior.
O último diz respeito à elaboração de
argumentos e à avaliação do trabalho realizado. Esses momentos não são, necessariamente, vivenciados na ordem apresentada e
alguns deles acontecem de forma simultânea.

Na etapa de alfabetização, por exemplo,
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sugerem investigar regularidades de
uma sequência numérica ou figural e identificar o padrão de sua repetição.
Na etapa básica, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propõem investigar regularidades em multiplicações por 10,
100 e 1000, o que possibilita validar propriedades e fazer pequenas generalizações, por
exemplo.
Na etapa complementar, os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento propõem investigar relações entre o número de vértices,
faces e arestas de poliedros, expressando as
relações observadas em registros que possam gerar algumas formalizações.
Na etapa final, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propõem investigar,
entre outras, relações métricas em um triângulo retângulo. Nessa perspectiva, o currículo
da cidade da EJA de matemática inclui o uso
de tecnologias digitais nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, na etapa de alfabetização, os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento apontam para o uso de recursos digitais em situações de validação de
resultados de operações, por exemplo.
Na etapa básica, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento indicam para a
realização de tarefas em que os estudantes
possam reconhecer figuras planas ou espaciais, além de desenhar figuras planas e observar algumas de suas características.
Na etapa complementar e final , os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
apontam para o uso de softwares/aplicativos
para explorar, permitindo construir quadriláteros e identificando suas propriedades.

Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apontam, em todas as etapas da
EJA, para o uso de atividades investigativas
em todos os eixos estruturantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O currículo da cidade em síntese contempla a matriz de saberes a qual explicita os direitos de aprendizagem que devem ser garantidos a todos os estudantes ao longo do Ensino
Fundamental. Os temas inspiradores propostos conectam os aprendizados dos estudantes
aos temas da atualidade.
Os ciclos de aprendizagem apresenta e conceitua as três fases em que se divide o
ensino fundamental, agrupados os objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento por ano/ciclo.
Os eixos estruturantes organizam os objetos de conhecimento os quais indicam o que
os professores precisam ensinar a cada ciclo em cada um dos componentes curriculares.
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento definem o que cada estudante precisa aprender
a cada ano e Ciclo em cada um dos componentes curriculares.
Na atualidade o ato educativo ensinar e aprender matemática, ganha uma nova dimensão, a qual leva em conta o que o estudante já conhece, ou seja, os conhecimentos prévios
e as experiências que possui fora da escola.
Cabendo à escola articular esses tipos de conhecimento e experiência que o estudante
já possui àqueles que irá aprender, de forma que possa alcançar os objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento propostos para cada ano de escolaridade na educação básica.
O ensino tradicional fortemente utilizado até o final do século passado, é ultrapassado
para enfrentar as demandas sociais que emergem da sociedade atual. Mudanças nesse sentido precisam decorrer de pesquisas na área de educação matemática, principalmente as que
focalizam a resolução de problemas e as investigações.
Algumas pesquisas realizadas mostram que, na resolução de problemas ou de tarefas investigativas, os estudantes trabalham a partir de problematizações, ou seja, de uma variedade
de situações que lhes permitem enfrentar com mais tranquilidade e autonomia às demandas
sociais e participar ativamente da sociedade de forma plural e democrática.
Essa mudança de estratégia de ensino, passa o estudante de receptor de informações,
quando vivencia o “ensino tradicional”, para agente na construção do conhecimento matemático, pois participa ativamente de um ensino com foco em investigações e resolução de
problemas.
Entretanto, essa mudança de foco é eficaz se os estudantes, além de participarem de
aulas problematizadoras, forem instigados a refletir sobre sua resolução, para validar suas
respostas, bem como ser capazes de propor novos problemas e formular questões em diferentes dimensões.
Desenvolver o ato de raciocinar colocando em prática o seu raciocínio ou analisando o
raciocínio de outros, de modo que é importante que o professor selecione tarefas apropriadas
para os estudantes de cada ciclo, que sejam matematicamente ricas e que promovam debate,
participação, justificativas e reflexões.
Os eixos estruturantes foram definidos em função da natureza e especificidade da área
de matemática e cada eixo utiliza a mesma nomenclatura da BNCC (2017).
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Eles serão trabalhados de forma articulada com a finalidade de permitir uma visão ampla
da matemática, de acordo com as possibilidades de compreensão dos estudantes, levando
em conta a sua faixa etária, números, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística e álgebra.
A preocupação de incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pactuados na Agenda 2030 pelos países-membros das Nações Unidas, como temas inspiradores
a serem trabalhados de forma articulada nos diferentes componentes curriculares é cada vez
mais latente nas unidades escolares.
Educadores e estudantes são protagonistas na materialização dos ODS como temas de
aprendizagem e têm ampla liberdade para também criar projetos autorais a respeito, assim
como buscar parceiros com o objetivo de promover maior cooperação entre os diferentes
atores sociais e da comunidade escolar na geração e compartilhamento do conhecimento e
prática na perspectiva de vida melhor no planeta.
Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de matemática permitem criar situações que podem desenvolver nos estudantes liderança, convivência e persistência, alguns
dos aspectos essenciais para fomentar a autonomia e a participação efetiva na sociedade do
século XXI.
O professor em um papel importante e fundamental , fará a escolha das tarefas que
proporcionarão aos estudantes possibilidades de aprendizagem, prevendo momentos para
a discussão dos resultados encontrados, de maneira que os estudantes possam confrontar
seus resultados com os dos colegas, argumentando sobre seus caminhos de resolução e
construindo, a partir desse percurso, conceitos e representações pertinentes à área, em uma
constante escuta ativa, dada importância à atitude de ouvir, permitindo que o colega possa
concluir o raciocínio e seu processo de argumentação. Assim, as discussões sobre as ideias
matemáticas que foram explicitadas podem ser debatidas, na garantia de objetivos e direitos
de aprendizagem, por uma escola pública de qualidade.

30 - junho/2021 - Educar FCE

123

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

REFERÊNCIAS
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. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar. Terceira versão. Brasília:
MEC, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 23 abril 2021.
______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Elementos conceituais e metodológicos para
definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino
Fundamental. Brasília: MEC, 2012.
MOTA, P. C. C. L. M. Jogos no ensino da Matemática. 2009. 142 f. Dissertação (Mestrado em Matemática/Educação)- Departamento de Inovação, Ciência e Tecnologia, Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, Porto,
2009.
PARRA, C.; SAIZ, I. (Org.). Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes Médicas,
1996, p. 73-155.
PIRES, C. M. C. Números naturais e operações. São Paulo: Melhoramentos, 2013.
PONTE, J. P. Estudos de caso em educação matemática. Bolema, Rio Claro, SP, v.19, n.25, p.105- 132, 2006.
SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Educação. Cadernos de Apoio e Aprendizagem: Libras: livro do
professor. São Paulo: SME/DOT, 2012. (5 volumes, 1º ao 5º ano).
______. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Currículo da cidade : Matemática. – São
Paulo : SME / COPED, 2019.
______. Secretaria Municipal de Educação. Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral. São
Paulo: SME: COPED, 2016a. (Coleção Componentes Curriculares em Diálogos Interdisciplinares a Caminho da
Autoria).
_______. Secretaria Municipal de Educação. Programa Mais Educação. São Paulo: SME, 2014.

30 - junho/2021 - Educar FCE

124

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Graduada em Licenciatura em Letras - Português /
Inglês - 2013 - UNICSUL / Graduada em Licenciatura
em Pedagogia - 2021 – FCE/ Pós - Graduada
Didática em inglês - 2021 – FCE.

CARINA

FARIA RIBEIRO

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

125

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

GLOBALIZAÇÃO E A DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA
RESUMO: No atual mundo de economia globalizada, ao contrário do que se previa, houve um
revigoramento e uma valorização das culturas regionais e a afirmação de identidades étnicoculturais latentes que, criando uma nova “aldeia global” para encontrar um espaço para em
defesa dos direitos à diferença e reconhecimento da alteridade. A globalização torna mais
intensa a exposição à diferença e mais complexa a diferenciação social ,mas nos discursos
sobre diversidade. A educação é um instrumento básico para a formação dos cidadãos e para
o desenvolvimento social, econômico, cultural, científico e tecnológico dentro de um mundo
globalizado e informatizado. É preciso que se pense uma educação para a multidão para que
se faça, de fato, uma educação para a criança, levando em conta suas multiplicidades, as
singularidades. A diversidade sociocultural presente na escola está em processo de ampliação
e tem se evidenciado cada vez mais em razão das oportunidades de acesso às crianças e aos
adolescentes das classes populares, que traz para dentro da escola diferentes concepções de
mundo.

Palavras-chave: Diversidade Cultural; Educação; Globalização.
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INTRODUÇÃO

E

ducar na era globalizada traz aspectos educacionais de críticas, posturas, nomenclaturas, que envolvem o sistema de ensino e trazem desafios cada vez maiores
para a sociedade diante do conceito de culturas e inclusão social. O docente em
face às transformações, deve focar na aprendizagem significativa, combinando as práticas
pedagógicas com as mudanças.
A justificativa do trabalho é que há muitas mudanças nos últimos anos que tendem a
diversificar mais as culturas, provocando maiores exclusões sociais, sendo o docente frente
a face educativa que pode incentivar práticas de respeito e inclusão de todos perante a educação e sociedade.
O objetivo geral do trabalho é abordar sobre a globalização e a diversidade cultural brasileira e objetivos específicos é relatar sobre a globalização e diversidade cultural e abordar
sobre a marca da exclusão social e educativa que a globalização trouxe. Deste modo, como
o docente pode contribuir para a inclusão social através de suas práticas?
O percurso do trabalho dá início com conceitos de globalização e diversidade cultural,
seguindo com as marcas da globalização e a postura docente em combate à exclusão social,
contando com autores Caldas (2015) e Abramovicz e Silvino (2010), entre outros.
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GLOBALIZAÇÃO E DIVERSIDADE
CULTURAL
Canen e Xavier (2011) relata que as
questões que envolvem a diversidade cultural
brasileira têm sido alvo de inúmeros estudos
na última década no cenário educacional, tornando cada vez mais conceitos como diversidade, diferença, igualdade e justiça social têm
se configurado como uma preocupação por
parte daqueles que lutam por uma educação
verdadeiramente cidadã. Ao mesmo tempo,
articular tais conceitos à formação de professores tem se tornado um desafio premente
para a educação e para as instâncias envolvidas nesse processo.
Hanashiro e Carvalho (2005) questiona que a teoria de relações intergrupais reconhece que os indivíduos não abandonam
suas identidades raciais, sexuais ou étnicas
quando entram em uma organização, mas, a
identidade das pessoas nas organizações é
formada pela filiação ao grupo de identidade
e ao grupo organizacional, nos quais por essa
questão teórica, as organizações tentam administrar os conflitos potenciais que surgem
da interação entre os grupos de identidade e
grupos organizacionais.
De acordo com Fernandes (2005) no
atual mundo de economia globalizada, ao
contrário do que se previa, houve um revigoramento e uma valorização das culturas regionais e a afirmação de identidades étnico-culturais latentes que, criando uma nova “aldeia
global” para encontrar um espaço para em
defesa dos direitos à diferença e reconhecimento da alteridade.

A humanidade parece sempre se deparar
com uma disjunção extrema, como se tivesse
que decidir entre forças conflituosas ou compatíveis, homogeneidade ou heterogeneidade,
competição ou cooperação, guerra ou paz, pois
em uma era de globalização exacerbada, estes cenários são frequentemente concebidos a
partir de discursos que retratam choques de
civilizações ou que, ao contrário, celebram a
diversidade cultural como o fundamento do diálogo intercultural. (RIBEIRO, 2008)
A governança global é, nos dias de hoje,
um campo político complexo. No entanto,
muitos de seus agentes e agências são,
em maior ou menor escala, influenciados
por tais discursos. Existem, pois, agências
e agentes globais em cujas visões prevalece uma compreensão da globalização
como um processo homogeneizante conflituoso, e, outros que a enxergam como
uma oportunidade para gerar cooperação
entre entidades heterogêneas (RIBEIRO,
2008, p. 200).

Conforme Ribeiro (2008) com o atual
reconhecimento da importância da diversidade como um valor central é resultado da
progressiva tomada de consciência em relação à globalização e da crescente atenção
dada à natureza interconectada das questões
culturais, políticas, econômicas e sociais em
um mundo encolhido, pois o desenvolvimento
desta atenção está intimamente relacionado
ao aumento da complexidade dos fluxos de
pessoas, bens, capital e informação.
Desta forma, Ribeiro (2008) questiona
que a globalização torna mais intensa a exposição à diferença e mais complexa a diferenciação social ,mas nos discursos sobre diversidade, assim como sobre universalismo e
particularismo, estão relacionados a tensões
existentes nas partes constitutivas de qualquer sistema social, especialmente aqueles
sistemas inseridos em dinâmicas de crescimento e expansão, surgindo tensões entre
forças centralizadoras e descentralizadoras,
inerentes à expansão capitalista.
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A globalização tem produzido contradições entre segmentos étnicos e os Estados-nação, ao mesmo tempo em que incrementou a habilidade destes segmentos para
a realização de alianças internacionais (RIBEIRO, 2008, p. 206).
Ribeiro (2008) relata então que, em processos de descentralização com centralização, a administração da diversidade adquire
maior importância estratégica, enquanto a
uniformização é relegada a segundo plano,
nos quais a diferença torna-se uma vantagem
e um problema; como tal, precisa ser conhecida e domesticada,
A triunfante expansão global contemporânea do capitalismo tem maximizado tais
tensões. A luta por diversidade cultural
faz parte, cada vez mais, da luta contra
as tendências centralizadoras do capital
global em setores econômicos, tais como
as telecomunicações e as indústrias culturais. A defesa da diversidade cultural
pode, contudo, também refletir a visão
das corporações transnacionais acerca
da natureza global da atual economia política (RIBEIRO, 2008, pp. 201 – 202).

Assim, conforme Ribeiro (2008) os multifacetados, por vezes paradoxais, sentidos
de “diversidade cultural” são herdeiros das
discussões sobre a noção de cultura e eles
têm, há tempos, estado presente nos debates
antropológicos acerca da cultura, no singular,
e de culturas, no plural, criando uma noção
antropológica de “cultura” com significados
de atributos universais compartilhados por
todos os seres humanos, pois o termo “culturas” refere-se às variações concretas de tais
atributos em incontáveis contextos históricos
e geográficos.

A consideração de “diversidade cultural”
traz imediatamente para o primeiro plano
questões de universalismo e particularismo. A própria expressão “diversidade cultural” poderia levar à crença de que nos
encontramos no campo do relativismo
cultural. A transformação da diversidade
cultural em um discurso global, entretanto,
indica que a universalização da diversidade é uma possibilidade real (RIBEIRO,
2008, p. 204 – 205).

As diferenças são ignoradas ou consideradas um “problema” a resolver, processos
identitários no que diz respeito às relações
étnico-raciais, sociais, culturais entre outras,
que se manifestam em todas as suas cores,
sons, ritos, saberes, crenças e outros modos
de expressão, pois o grande desafio hoje do
contexto escolar, é reconhecer a diversidade
cultural como elemento inseparável da identidade nacional e regional de seus educandos, implicando na superação de qualquer
tipo de preconceito para ensinar o educando
a valorizar as especificidades dos grupos que
compõem sua escola, seus vínculos afetivos
e a sociedade, nos quais trabalhar com diversidade cultural implica em conceituar: cultura e diversidade. (RIBEIRO; SANTOS; PAIVA,
2014).
A cidadania no tempo atual, exerce novos comportamentos diante das transformações sociais contemporâneas. De acordo com
Terra (2016) a concepção contemporânea de
cidadania é complexa, pois não é considerado o indivíduo isoladamente enquanto sujeito
das liberdades e direitos individuais, mas foi
incorporado direitos sociais no decorrer do
processo histórico voltados para mudanças
democráticas. Logo, é visto por um ponto de
vista social de direitos.
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Desta forma, a educação, conforme Terra (2016) é um instrumento básico para a
formação dos cidadãos e para o desenvolvimento social, econômico, cultural, científico e
tecnológico dentro de um mundo globalizado
e informatizado. Brito (2012) considera que o
novo cidadão do mundo se insere cada vez
mais na sociedade das tecnologias, tornandose tornando necessário propiciar-lhe o acesso
para elas, tendo consciência das potencialidades das tecnologias e de seu uso para o
bem de todos.
De acordo com Dourado e Paro (2001)
sem a compreensão de categorias referente às determinações da vida em sociedade
não é possível entender o que se passa em
qualquer recorte específico da realidade humano-social, porém quando se trata de oferecer suporte para uma realidade específica, no
caso, a educação escolar, não é possível permitir elementos e generalizações de ordem
sociológica, econômica, política e cultural
mais abrangentes leve para uma negligência
da realidade concreta.
Essa questão, da realidade concreta, segundo Dourado e Paro (2001) precisa
contemplar conjuntos de práticas com suas
múltiplas implicações, ligado a atividade propriamente pedagógica e referente aos fatos e
relações mais nitidamente políticos e sociais,
relacionados ao poder e a convivência social.
Conforme Dourado e Paro (2001) com
relação a questão social escolar, é assumido
no interior da escola práticas com características sociais e políticas, nos quais não pode
ser ignorado as políticas educacionais, embora produtos de determinações sociais mais
amplas, as práticas escolares são configuradas também por condicionantes mais próximos e imediatos, devendo ser considerado a
realidade concreta ao qual ela se manifesta.

De acordo com Dourado e Paro (2001)
se a escola tem finalidade a educação do indivíduo, visando a sua constituição como ser
histórico, portanto está relacionada ao social,
no qual ela não pode ignorar a perspectiva
que essa formação não se restringe somente
à escola, mas a educação do indivíduo tem
por finalidade a influência de toda sociedade,
é um direitos dos cidadãos controlarem democraticamente, participando das decisões dos
serviços, pois a educação é um direito constitucional do cidadão, com a função da escola
como democrática e transformadora social,
Essas transformações demandam um
novo perfil profissional, ou seja, um profissional mais flexível e polivalente, pressupondo, assim, um ensino que contribua
para a formação de indivíduos capazes de
pensar e de aprender permanentemente e
que desenvolvam competências e habilidades para atuarem de forma ética, crítica
e participativa na sociedade (SERRAZES;
CORRÊA, 2013, p. 64).

Sendo a educação um dos suportes da
estrutura de uma sociedade, assim como a
escola e a família, ela é também a principal influência dos princípios históricos, geográficos
e organizacionais do tecido social (WUNSCH,
2018, p. 138).
De acordo com Hein (2014) tanto a
educação socialista democrática quanto a
educação permanente, que são encontradas
em uma única tendência, não são exatamente inovações, mas foram se impondo no fim
do século XX pelo próprio desenvolvimento
da sociedade, mostrando a interdependência
entre educação e sociedade, elas respondem
às demandas de uma sociedade de massas
e de classe trabalhadora organizada, e não
de exigências individuais isoladas.
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Conforme Hein (2014) a construção
de uma identidade passa pelo processo
de socialização, é preciso de alguma forma
comparação para formação, pois apesar das
identidades serem atribuídas pela sociedade,
elas não são restritas a esse papel apenas,
assim, a pessoa não se humaniza sozinha,
precisa do amparo da sociedade para criar a
sua identidade.
Dentro do processo histórico educacional, o capitalismo tomou boa parte dentro de
interesses políticos e sociais, condicionando
a educação para um rumo de exclusão social.
De acordo com Terra (2016) a globalização é
um termo que descreve as mudanças ocorridas no sistema econômico capitalista dentro
das últimas décadas, nos quais os estudos
sobre esse fenômeno ressalta que a globalização ou mundialização de capital é uma das
etapas do processo histórico do capitalismo.
Serrazes e Corrêa (2013) coloca que
as transformações técnico-científicas, econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo
contemporâneo impuseram novas demandas
à educação, passando o papel da escola a
ser questionado, pois ela não é mais considerada como meio único de socializar e
construir novos conhecimentos e desenvolver
novas habilidades cognitivas, tornando mais
evidente a necessidade de formar cidadãos
mais preparados para enfrentar os desafios
da sociedade cada vez mais complexa.
Scocuglia (2010) relata que a observação mais notória é a de que nas duas últimas
décadas as mudanças produtivas disseminadas pela globalização e pelo neoliberalismo
têm trazido novas demandas à escola, têm
mudado a gestão, o currículo e a organização
do trabalho escolar e como não poderia deixar de ser, têm alterado o trabalho docente,
identificando essas mudanças como um conjunto de palavras que definem a mudança do
trabalho dos professores.

GLOBALIZAÇÃO: MARCA DA EXCLUSÃO
SOCIAL E EDUCATIVA
De acordo com Porto (2017) os novos
desafios da sociedade contemporânea impõe novos modos de viver com as mudanças
globais que afetam e influenciam as relações
sociais, econômicas e culturais, impactando
diretamente no campo educacional, em especial nas práticas curriculares em um mundo
marcado pela globalização,
O acesso aos bens de consumo e à informação tem alterado a vida das pessoas, e se, por um lado, a globalização
propicia um maior compartilhamento de
conhecimentos e saberes, por outro ela
é responsável por um processo de homogeneização, ou seja, um processo de imposição de valores, conceitos e princípios
por parte dos grupos detentores do poder
sobre todas as camadas da sociedade
(PORTO, 2017, p. 133).

Desta forma, conforme Porto (2017) a
intensificação dos processos de globalização
acabou gerando um processo reverso de busca de identidade cultural por meio do debate em relação ao direito à diferença, transformando essa questão para compreender o
real papel do indivíduo na sociedade.
Oliveira, Kilimnik e Oliveira (2013) coloca que a globalização colabora para a implantação de um novo modelo de sociedade,
de carreira e de competência, pois não incide
apenas sobre a definição para a elaboração
de novos produtos, mas sobre as relações
humanas e o conceito de trabalho, carreira,
individualidade, competência e desempenho,
A globalização trouxe, para o profissional
brasileiro, modelos de competência e desempenho de outras sociedades, cujos padrões de produção e de avaliação, diferentes
dos nossos, são tomados como modelos e
seguidos fielmente. Essa adesão a padrões
globais deve-se ao prestígio que eles têm,
oriundos de sociedades consideradas mais
desenvolvidas e, portanto, mais “avançadas”
que a nossa, e à vinculação do nosso sistema produtivo com o mundial (OLIVEIRA;
KILIMNIK; OLIVEIRA, 2013, p. 5).
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Scocuglia (2010) coloca que o efeito
das premissas e as atividades da formação
profissional docente estão em estreita combinação com as práticas pedagógicas desenvolvidas, nos quais o auxílio das tecnologias
da Informação e da comunicação (TICs) tem
secundarizado a atuação dos/as professores/
as e em muitos casos, tem eliminado a sua
atuação como se já fossem descartáveis, mas
o fato de recorrerem às TICs não significa a
diminuição/eliminação dos papéis docentes.
Therrien (2006) questiona que na
complexidade do mundo contemporâneo, a
correspondente racionalidade complexa é
condicionante de uma práxis dialógica argumentativa e de entendimento na construção
de consensos que refletem a interdisciplinaridade e a multirreferencialidade como expressões científicas de verdades e sentidos em
constante (re)elaboração, trazendo o confronto de múltiplos saberes e olhares sobre
o real é condição de construção de novos
projetos pedagógicos e de novos currículos
que conduzem a novas compreensões da
vida do mundo, ou seja, da práxis do sujeito
epistêmico.
Referente aos efeitos no ponto de vista
econômico, a globalização tendem a direcionar políticas educacionais nacionais em uma
estrutura neoliberal que enfatiza impostos
mais baixos, a aproximação das abordagens
de mercado às escolhas escolares; administração racional de organizações escolares;
introduzindo a avaliação de desempenho e
desregulamentação com a intenção direta de
encorajamento de novos provedores de serviços educacionais.
Macedo (2013) relata sobre os efeitos
no ponto de vista econômico, no qual a globalização tendem a direcionar políticas educacionais nacionais em uma estrutura neoliberal que
enfatiza impostos mais baixos, a aproximação
das abordagens de mercado às escolhas escolares, trazendo uma administração racional
de organizações escolares, introduzindo a ava-

liação de desempenho e desregulamentação
com a intenção direta de encorajamento de
novos provedores de serviços educacionais,
Isso tem levado a exigir da sociedade que
tenha o maior nível de capacitação das
pessoas que trabalham no mercado de
trabalho, ou seja, a reestruturação produtiva de hoje, exige que os indivíduos, sejam
cada vez mais qualificados no trabalho, a
tecnologia da comunicação e informação
exige hoje um número maior de conhecimento. Portanto o ensino superior se destaca como fundamental nesse processo
(MACEDO, 2013, p. 4).

Assim, a mudança na economia mundial provocou, segundo Macedo (2013) reformas no setor educacional, para adaptar o
setor a fim de atender os requisitos de qualificação, tanto no mercado de trabalho nacional quando no mercado mundial, ao mesmo
tempo tencionando amenizar as dificuldades
econômicas, nos quais os países cedem e
direcionam seu foco para a redução de investimentos na área educacional, ocasionando
redução de salários e proporcionando uma
formação para o mercado de trabalho por
meio de programas de educação a distância,
Ou seja, atendendo diretamente as orientações dos organismos neoliberais no
sentido de redução de custos, com finalidade de atender ao mercado concentrado
de trabalho e gerador de lucros, buscando a qualificação da mão de obra humana, através da ciência e desenvolvimento
de novas tecnologias, buscando o avanço
da informação (MACEDO, 2013, p. 7).

Conforme Macedo (2013) há muitas
mudanças das relações da universidade com
a sociedade, atenta para a mudança no seu
papel clássico de ensino para o atendimento
a outras funções de interesse da sociedade,
mudanças voltadas para a interação entre o
seu modelo organizacional e o ambiente externo, desencadeando também a mudança
da natureza da prestação dos serviços acadêmicos, para a aprendizagem continuada e
aprendizagem assíncrona.
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Assim, Macedo (2013) traz a crítica que
hoje o ensino superior no Brasil se concentra nas universidades privadas e uma grande
percentagem da população está na universidade pública para atender a demanda do
ensino superior, nesse processo, as pessoas
querem se qualificar para o mercado de trabalho pela necessidade do país se inserir no
mundo competitivo e globalizado, tendo que
ter um ensino superior na forma presencial, a
demanda é tão grande que não se alcança,
surgindo a educação a distância como forma
para atendimento para a essa demanda.
Segundo Caldas (2015) o racismo surge na Cultura Ocidental, ligado a certas concepções sobre a Natureza Humana que justificaram a discriminação dos seres humanos,
tendo em vista a sua exploração. Até ao fim
da Idade Média (século XV), a discriminação
era feita com base em dois tipos de argumentos: os baseados na cultura e os apoiados na
condição social.
Caldas (2015) coloca que, nada é isolado, a cultura e a história sobre designações
errôneas contribuem para a construção de
um quadro depreciativo sobre a questão de
Gênero e Raça, no quais os afro-brasileiros
que sofreram a escravidão no Brasil lembravam laconicamente das histórias de suas terras, das tribos, dos heróis, o sincronismo e
religiosidade propagavam suas raízes e impulsionavam a luta contra a opressão em prol
da liberdade.
Desta forma, conforme Abramovicz e
Silvino (2010), diante das reflexões, as pesquisas mostram de um lado, levam em conta
os objetivos e as prioridades de um grupo social marginalizados pela sociedade, do outro,
quando são desenvolvidas com a intenção de
oferecer suporte para a solução de problemas
das comunidades negras, propondo formas
de educar para combater o racismo e as discriminações, ou seja, as pessoas levam consigo informações, interpretações da tradição

de seus grupos de origem e o que aprendem
nas relações que vivem com outras pessoas
de outros grupos, carregando referências que
lhes fornecem pistas para dar sentido ao que
observam, sofrem, descobrem, constroem.
São inúmeras as produções educacionais que descrevem o cotidiano escolar no
qual as crianças negras, gordas, pobres, sujas, feias e deficientes são excluídas. (ABRAMOVICZ; SILVINO, 2010, p. 74).
Segundo Abramowicz e Silvino (2010),
há várias abordagens pedagógicas e nas
ações de uma subalternização de relações
em nome de um contrato social em que o indivíduo é o educando para um lugar definido
na sociedade, seja o de opressor, seja o de
oprimido, o de reacionário, ou de revolucionário, o de alienado ou socialmente consciente,
Ser diferente nessa perspectiva dá ao
indivíduo uma diferença patológica, nos
quais
a criança se isola do grupo,
tornando-se preocupante. O novo mundo
preconizado por toda educação já está
embutido nas pedagogias, e nada tem
a ver com a possibilidade de incorporar
ideias que as novas gerações trazem e
que se querem formar (ABRAMOVICZ;
SILVINO, 2010, p.80).

De acordo com Abramowicz e Silvino
(2010), é preciso que se pense uma educação para multidão para que se faça, de fato,
uma educação para a criança, levando em
conta suas multiplicidades, as singularidades,
no qual a infância deveria de alguma maneira
recuperar a multidão na qual nasceu, isto é,
antes de ser refém do povo e a diversidade
pode significar variedade, diferença e multiplicidade, nos quais a diferença é a qualidade
do que é diferente, que se distingue, a falta de
igualdade ou semelhança, sendo a variedade
diz respeito a qualidade, atributo ou estado
que possui diferentes formas ou tipos que se
diversificam dentro de uma classe e a multiplicidade é o grande número de variedade.
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Vive-se a transição de uma sociedade
na qual a representação monocultural construída e fixada pelas elites (intelectuais e políticas) está dando lugar a uma representação
social que cotidianamente se revela profundamente dinâmica e multicultural, no qual a
diversidade pode articular todas as diferenças, incluídas as étnicas e promovê-las com
maior dignidade e o pressuposto é de que
essa concepção ampliada possa confrontar
os traços de hegemonia cultural que ainda
persistem entre os detratores do respeito às
diferenças (ABRAMOVICZ; SILVINO, 2010),
Mas há ainda aqueles protecionistas
e conservacionistas da diversidade com as
práticas efetivas de dominação presentes no
espaço público, as quais reduzem a diversidade das políticas públicas de restauração, menosprezando as demandas de inclusão social
e participação política. Deve-se enfatizar os
ativos sociais e culturais, em uma perspectiva histórico-social, demonstrando a natureza
ativa e deliberada da exclusão com base nas
diferenças étnico-raciais e de gênero.
A palavra diversidade está relacionada
à qualidade daquilo que é diverso, diferente
e variado, ou da variedade e para as ciências
sociais, diversidade encontra correspondência com as palavras alteridade, diferença e
dessemelhança, nos quais alteridade é um
conceito mais restrito que o da diversidade, é
entendido como sentimento de um indivíduo
em ser outro, colocar-se ou se constituir como
outro, no qual é considerado por meio desse
sentimento que é possível perceber o outro,
o diferente, sem discriminá-lo pelas características que nos distinguem (MICHALISZYN,
2011).
O autor (2011) evidencia que as vivências no modelo de sociedade se prevalecem
as diferenças, admitindo a alteridade e acentuando a dessemelhança para a aparência
da diversidade, em consequência desse comportamento social, todos são, em determina-

dos momentos, vítimas da diversidade para
reafirmar a própria identidade, sendo necessário entender como a sociedade constrói a
diversidade e o que caracteriza a diversidade
cultural, partindo para reflexão a respeito do
conceito de cultura, pois a cultura acompanha as pessoas desde o surgimento dos primeiros grupamentos humanos e é umas das
principais responsáveis pela sobrevivência da
espécie.
De acordo com Michaliszyn (2011) pelo
conceito de cultura e dos estudos antropológicos, observa-se que os seres humanos
se diferenciam dos demais animais pela função simbólica ou pelo conjunto dos sistemas
simbólicos que determinam a identidade das
pessoas como atores sociais e integrantes de
grupos sociais distintos.
Ao passo que o conjunto de sistemas
simbólicos é responsável pelo estabelecimento da comunicação no interior dos agrupamentos sociais pela definição da forma como
os indivíduos se relacionam entre si e com a
natureza, explorando para auto sobrevivência
e desenvolvimento do grupo, fazendo parte
do conjunto dos sistemas simbólicos, como a
linguagem, as relações de parentesco, a religião e a crença no sagrado, os mitos, a arte,
a economia, entre outros elementos responsáveis pelo estabelecimento da comunicação
entre os homens em diferentes níveis.
Assim, conforme Michaliszyn (2011)
desde o nascimento, as pessoas são apresentadas a uma sociedade cujo valores, regras, sistemas de significados, ou seja, a cultura, foram estabelecidos por outros, desde
os primeiros instantes da existência, assimilam um conjunto de informações simbólicas
e de experiências que são transmitidas pelo
grupo social ao qual fazem parte e foram por
eles construídas e vividas ao longo de muitas gerações, acrescentando novos dados e
eliminando outros,
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Construímos nossa identidade social, e a
própria realidade, por meio das relações
sociais que estabelecemos com os outros,
iguais a nós, e com a natureza. Nessa ação
são firmados os conceitos e as regras válidas e determinantes do convívio social no
grupo (MICHALISZYN, 2011, p. 32).

Michaliszyn (2011) considera a cultura
e a formação cultural interferem em diferentes
aspectos de nossas vidas, mas não podem
ser compreendidas como um único fator a
influenciar as pessoas, nos quais os comportamentos, as crenças, os juízos em sociedade
também são estabelecidos por determinadas
condições, ou seja, por fatores individuais,
educacionais, socioeconômicos e ambientais,
sendo todos como produto de uma construção social coletiva, pois a cultura é construída
pela convivência de todos construindo uma
sociedade em que vivem.
O desejo de não se igualar aos outros
criam visões preconceituosas diante do diferente. Criando uma postura etnocêntrica, ou
seja, uma postura que privilegia os valores
de uma cultura em detrimento da cultura e
dos valores de outra, encontrando atrelada
aos valores e aos pontos de vista diversos
(MICHALISZYN, 2011).
Em cada contexto sociocultural, identificamos reações psicológicas específicas
para cada fenômeno e convenções estabelecidas para diferenciar o certo do errado, o bem do mal, o belo do feio, bem
como concepções de justiça e injustiça
etc. Por esse motivo, a antropologia, por
meio de conceito de relativismo cultural,
confirma que cada cultura deve ser compreendida com base em seus próprios
padrões (MICHALISZYN, 2011, p. 43).

Logo, conforme Michaliszyn (2011),
partindo para análise a respeito dos indivíduos e as diferentes sociedades e relações sociais estabelecidas entre iguais e diferentes,
encontra-se discussões do papel da cultura
nos contextos pois encontra-se a diversidade,
mostrando cada cultura, cada grupo social, é
portadora de padrões, valores e normas de
conduta próprios, é o relativismo cultural, ou
seja, na própria constituição de realidade socioculturais e regionais distintas, consequentemente, dentro da sala de aula, coloca como
exigências a atenção à diversidade sociocultural e as teorias que explicam.
Deste modo, Michaliszyn (2011) relata
que a crescente desigualdade social forçou
a criação da escola para os pobres, onde
deveriam estar socializados dentro dos valores e normas estabelecidos por aqueles que
detinham o controle da sociedade, nos quais
as desigualdades sociais presentes na sociedade e, consequentemente, na escola, surpreende o produto de construções históricas em
que era a dominação de uns sobre os outros
que ditava as regras do jogo.
A diversidade sociocultural presente na
escola está em processo de ampliação e tem
se evidenciado cada vez mais em razão das
oportunidades de acesso às crianças e aos
adolescentes das classes populares, que traz
para dentro da escola diferentes concepções
de mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola deve ser um espaço social de igualdade, mas em respeito ao que é diferente.
A educação na era globalizada está em ritmo de mudanças, que envolve o sistema econômico
capitalista e transformações técnico-científicas, políticas, sociais e culturais, questionando o
papel da escola e o papel do indivíduo na sociedade, tornando mais evidente a necessidade
de formar cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios da sociedade cada vez mais
complexa.
Desta forma, o trabalho do docente assume novas posturas ao acesso à informação,
combinando as com as práticas pedagógicas desenvolvidas, nos quais o auxílio das tecnologias da Informação e da comunicação (TICs), refletindo sobre interdisciplinaridade e o
multiculturalismo.
O trabalho docente exige-lhe um conjunto de saberes integrados, porém, deve sair da
postura capitalista de produção e pressão para seguir ao caminho de qualidade da educação,
interligando o aluno ao objeto de conhecimento, com práticas formadoras para a cidadania
para a construção do conhecimento, mediando e contribuindo para situação de aprendizagem.
Assim, o docente contemporâneo deve ter uma prática construtivista, caracterizada pela
ênfase na autonomia, na liberdade e na criatividade, como pressuposto para a construção
do conhecimento, ser um agente de mudança com práticas que envolvem a inclusão social
e educativa.
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A REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENQUANTO MODELO DE
GESTÃO DEMOCRÁTICA NA CIDADE DE SÃO PAULO
RESUMO: A gestão democrática no cenário educacional tem servido de palco para discussões em
relação a como ela vem sendo aplicada nas escolas, uma vez que esta questão está intimamente
ligada à melhoria da qualidade de ensino e ao exercício da cidadania. A Gestão Democrática
está presente nas escolas de diversas formas como, por exemplo, no conselho de escola, nas
festividades abertas à comunidade, em eventos, dentre outras formas. Por isso, o presente artigo
teve por objetivo discutir a Gestão Democrática no contexto da sua prática, a partir de questões
como: Como anda o processo de Gestão Democrática nas escolas? Quais são os atores sociais
envolvidos nesse processo? Quais os desafios que ela enfrenta? Para responder a estas questões
utilizamos métodos sistemáticos de avaliação a partir de documentação da Rede Municipal de
Ensino da Cidade de São Paulo, Políticas Públicas, teses, artigos, dissertações dentre outros
documentos norteadores.

Palavras-chave: Gestão Democrática; Rede Municipal; Ensino de São Paulo; Comunidade; Melhoria
do Ensino.
30 - junho/2021 - Educar FCE

139

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

INTRODUÇÃO

A

Gestão Democrática surgiu como uma medida eficaz para tentar acabar com a
cultura que existia no Brasil de haver cargos de confiança por ligações de cunho
político, evitando a interferência do governo e das secretarias de educação.

A mesma foi institucionalizada a partir da Constituição de 1988. O artigo 206, inciso VI,
discutiu a nova forma de administração das escolas públicas, porém, só na década de 1990 é
que a Gestão Democrática ganhou força nas escolas. Congressos, seminários e fóruns foram
realizados em todas as regiões, esclarecendo o novo modelo de gestão.
Ainda, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9394/96) regulamentou a gestão democrática como princípio norteador da direção de todas as escolas da
rede pública.
Assim, o presente artigo teve como objetivo discutir os principais desafios encontrados
atualmente na implementação da Gestão Democrática nas escolas públicas brasileiras e em
especial na Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo.
Como problematização temos que a Gestão Democrática apesar de ter sido criada na
forma de lei, sabe-se que ainda existem inúmeros desafios dentro das escolas públicas que
impedem ou dificultam a execução da mesma. Podemos elencar vários fatores que limitam
esse processo como, por exemplo, a resistência na interferência política sobre a educação;
o funcionamento do próprio sistema; processos administrativos burocráticos; e autoritarismo
existente entre as relações do sistema com as escolas.
Assim, justifica-se o presente artigo pelo fato de que a Gestão Democrática, bem como
a formação de gestores tem sido prioridade para o Ministério da Educação e Cultura (MEC),
sabendo-se que a qualidade da Educação Básica em nosso país depende diretamente disso.
Como objetivos específicos, temos os desafios e dificuldades da implementação da
Gestão Democrática nas escolas, principalmente nas redes públicas de ensino. Assim, o
presente artigo utilizou metodologia indutiva e descritiva, através de pesquisa documental a
respeito desse tema.
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QUESTÕES QUE ENVOLVEM UMA
GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA
E PARTICIPATIVA NAS ESCOLAS
PAULISTANAS - PRÁTICAS
DEMOCRÁTICAS
O Projeto Político Pedagógico (P.P.P.), a
Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
nº 9.394/96, presume que as relações dentro
do ambiente escolar devem criar integração,
cooperação e participação, necessitando de
propostas que sejam construídas e reconstruídas pelas próprias pessoas envolvidas nesse
processo.
A Gestão Democrática deve trazer a
compreensão de que a administração escolar deve reunir esforços de toda a comunidade, a fim de que o Plano Político Pedagógico
seja elaborado por meio de uma construção
coletiva que, além de se preocupar com a
formação da qualidade da educação, deve
pensar também no fortalecimento do Conselho Escolar (BARROS, 2009). Desta forma:
A possibilidade de a escola elaborar e
gerir seus planos, programas e projetos.
A autonomia administrativa da escola evita que esta seja submetida a uma administração na qual as decisões, a ela referente, sejam tomadas fora dela e por
pessoas que não conhecem a sua realidade, contribuindo desse modo para que
a comunidade escolar possa, por meio da
vivência de um processo democrático e
participativo, romper com a cultura centralizadora e pouco participativa em que têm
sido elaborados os projetos e efetivadas
as tomadas de decisões (DOURADO et
al, 2006, p.5).

A possibilidade de uma administração
democrática a partir de uma articulação deve
compreender os interesses da sociedade atual e está relacionado com o objeto a ser administrado:
a) dos objetivos que se buscam alcançar
com a escola; b) da natureza do processo
que envolve essa busca. Esses dois aspectos não estão de modo nenhum desvinculados um do outro. A apropriação do
saber e o desenvolvimento da consciência crítica, como objetivos de uma educação transformadora, determinam [...] a
própria natureza peculiar do processo pedagógico escolar; ou seja, esse processo
não se constitui em mera diferenciação do
processo de produção material que tem
lugar na empresa, mas deriva sua especificidade de objetivos (educacionais) peculiares, objetivos estes articulados com
os interesses sociais mais amplos e que
são, por isso, antagônicos aos objetivos
de dominação subjacentes à atividade
produtiva capitalista (PARO, 1996, p.151).

A Gestão Democrática resulta nas relações existentes na escola. A forma como
as rotinas são organizadas levam a práticas
educativas fora da sala de aula, ou seja, ocorrendo em todos os espaços da unidade escolar. Ainda, existe a importância de todos
os membros se tornarem responsáveis pela
organização da gestão e da qualidade de ensino, de forma democrática (LIBÂNEO, 2015).
É preciso que a comunidade também
compreenda a importância desse processo de democratização para que possa
realmente fazer parte dela. A participação
da população possibilita uma maior organização e dinâmica, pois, contribui para
a democratização das relações de poder
dentro da escola e, consequentemente,
da melhoria da qualidade do ensino:
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Todos os segmentos da comunidade
podem compreender melhor o funcionamento
da escola, conhecer com mais profundidade
todos os que nela estudam e trabalham, intensificar seu envolvimento com ela e, assim,
acompanhar melhor a educação ali oferecida”
(GADOTTI, 2004. p. 16). Ainda:

Na gestão de Mário Covas ocorreu a implementação de um novo regime, baseado no
Decreto nº 21.811/85, trazendo o Conselho
Deliberativo, redimensionando a concepção
de direção, colocando-o junto ao conselho de
escola e instituindo a escolha do diretor pela
própria comunidade.

É preciso e até urgente que a escola vá
se tornando um espaço escolar acolhedor e
multiplicador de certos gostos democráticos
como o de ouvir os outros, não por puro favor,
mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às decisões tomadas
pela maioria a que não falte, contudo o direito
de quem diverge de exprimir sua contrariedade (FREIRE, 1995, p. 91).

Em 1988, na gestão de Luíza Erundina,
houve a nomeação do Secretário da Educação, Paulo Freire. Essa gestão foi caracterizada por proporcionar condições em que as
escolas tinham autonomia para elaborar seus
projetos político pedagógicos, democratizando a gestão, o acesso e a permanência e
qualidade da educação (ARCE, 2018).

O papel do gestor na escola, deve funcionar como mediador para que na soma dos
esforços, junto à comunidade, consiga priorizar práticas e ações compartilhadas fortalecendo a participação efetiva da comunidade.
Quanto às redes de ensino, em especial
as públicas, a Gestão Democrática, pública
e participativa tem sido alvo de inúmeras discussões, já que esse tipo de modelo tem sido
considerado como fundamental na melhoria
da qualidade de ensino e no desenvolvimento
do exercício da cidadania.
Os municípios, apresentam sistemas
educacionais que exercem uma ação distributiva em relação às escolas, baixando normas complementares para o seu campo de
atuação, autorizado, credenciado e supervisionando-as.
No caso da Rede Municipal de Ensino
de São Paulo, várias foram as mudanças que
ocorreram desde o surgimento do conceito
de Gestão Democrática até os dias atuais.

Na gestão seguinte, a de Paulo Maluf,
as escolas foram subordinadas a Decretos
e Portarias a respeito do assunto. O prefeito
separou o conselho de escola do cargo de
diretor, fazendo com que a autoridade baseada na hierarquia retomasse novamente o ambiente de gestão escolar.
Na gestão de Fernando Haddad, houve
a alteração novamente do modelo de Gestão,
a partir do Decreto nº 54.453 de 2013, dentro do Programa de Reorganização Curricular
e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento
da Rede Municipal de Ensino (Mais Educação
São Paulo), destacando-se a elaboração, a articulação e a implementação de ações, que
integrem a unidade educacional à comunidade
e aos equipamentos locais de apoio social.
Até 2018, a Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo, possuía 3.705
unidades escolares, que atendiam desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio, sendo
a equipe gestora, formada pelo diretor, pelo
assistente de direção e pelo coordenador
pedagógico. O Decreto nº 54.453 de 2013,
trouxe as atribuições desses funcionários, englobando docentes e funcionários do quadro
de apoio, o cumprimento de metas, programas e resultados esperados pela Secretaria
Municipal de Educação.
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A rede possui uma estrutura administrativa piramidal que de acordo com Paro
(2012), os funcionários devem ser concursados para exercerem tais funções. O Artigo 2º
do Plano Municipal de Educação (São Paulo,
PME, 2014), inciso XI, discute o fortalecimento da democracia educacional, bem como, a
Lei Orgânica do Município de São Paulo, de
1990, que trouxe uma prática democrática,
soberana e com participação popular, como
princípios e diretrizes a serem alcançadas no
município. As reuniões formativas, por exemplo, no que compete às Diretorias Regionais
de Ensino e à Secretaria Municipal de Educação, são realizadas através da convocação
dos funcionários.
Um problema a ser destacado é que as
políticas educacionais mudam sua perspectiva e seus anseios a cada quatro anos, levando em consideração os princípios que regem
o partido político eleito, o que provoca uma
descontinuidade nas diretrizes educacionais
do município. Isso dá poderes para o governo
controlar diferentes situações como a gestão
escolar, a ausência de profissionais, problemas estruturais e de sistemas de dados que
implicam no controle dos passos da escola.

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA
CIDADE DE SÃO PAULO
As Diretorias Regionais de Educação
(DRE 's) servem como ponto de partida para
essa discussão já que norteia também os
princípios da Gestão Democrática na Rede
Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo.
Dentre as inúmeras ações, temos a
Gestão Descentralizada, participativa e transparente, do ano de 2016. A ideia inicial era a
implementação de uma gestão participativa,
democrática e transparente em todas as escolas da Educação Básica.

Porém, já em 2014, a Conferência Nacional de Educação (Conae) teve como tema
central “O PNE na Articulação do Sistema
Nacional de Educação: Participação Popular,
Cooperação Federativa e Regime de Colaboração”, e como tema de interesse a Gestão
Democrática, a Participação Popular e o Controle Social (BRASIL, 2013, p. 68-72).
Em 13 de outubro do mesmo ano, a
DRE Pirituba/Perus organizou no anfiteatro
do CEU Vila Atlântica o evento: “Importância
da comunidade escolar na reformulação dos
Regimentos Educacionais” que contou com
a participação do Instituto Paulo Freire (IPF).
O evento teve por objetivo discutir e
aprofundar teoria e prática sobre a construção
de um Regimento Educacional no sentido de
contribuir para o enfrentamento das grandes
questões do dia-a-dia nas escolas. Porém,
podemos dizer que na prática levou-se dois
anos para que isso começasse a acontecer, o
que inicialmente não estava previsto, a partir
do documento da própria DRE, discutido e
disponibilizado em 2016.
A Gestão Democrática está prevista em
lei, apresentando excelente ferramenta na
resolução de problemas que inviabilizam a
construção de uma educação de qualidade.
As escolas que possuem maior participação
da comunidade no conjunto das decisões, resolvem seus conflitos de forma consensual,
contemplando opiniões divergentes com relação ao corpo diretivo.
Entre as diferentes ações podemos
destacar a formação dos membros dos conselhos de escola; a formação dos grêmios
estudantis; a formulação, revisão e reformulação dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP);
metas e indicadores a serem alcançado no
final do ciclo da avaliação; a participação de
pelo menos dois representantes por unidade,
para conselheiros do conselho de escola; entre outros.
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Outros trabalhos podem ser destacados
também como por exemplo, o Plano de trabalho e/ou metas da DRE Pirituba/Jaraguá, de
2016, que serviu de instrumento uma vez que
traz ações que atingem não só os estudantes,
mas também a comunidade. O objetivo foi
ampliar a jornada dessas unidades, no Ensino
Fundamental, através da adesão ao programa
Mais Educação.
Para isso seriam realizadas ações pautadas nos resultados alcançados nas avaliações externas e na necessidade observada
em desenvolver o protagonismo desses estudantes. As ações seriam realizadas no contraturno do horário regular, a fim de melhorar
as aprendizagens dos educandos, ampliar o
repertório cultural e atender a comunidade.
Ainda no mesmo ano, aconteceu o Recreio nas Férias, que contemplava cinquenta
e nove EMEFs, duas EMEFMs e uma EMEBS. A partir do Comunicado nº 061/2017,
a Prefeitura de São Paulo, disponibilizou um
link relacionado às férias de julho de 2018,
apontando quais escolas deveriam ficar abertas para receber a comunidade com atividades diferenciadas durante o recesso, porém,
das cinquenta e seis escolas participantes,
podemos destacar a adesão de praticamente
90% dos CEU’s da DRE em questão, dentre
os quais estão: CEU Jaguaré, CEU Parque
Anhanguera, CEU Pêra Marmelo, CEU Vila
Atlântica e CEU Perus.
Nesse aspecto a Gestão Democrática,
tem sido levada a sério, a partir do plano de
ação para a melhoria da qualidade de ensino
na rede, priorizando a abertura e a participação da comunidade nos eventos da escola,
mesmo que em período não letivo.

Em 2017, o Plano de Trabalho e Metas
da Secretaria Municipal de Educação (SME)
e as DRE’s trouxeram a valorização dos
profissionais da Educação com cursos que
atendem e envolvem a formação docente no
âmbito pedagógico; reuniões para trocas de
experiências sobre Educação Integral; mediação de conflitos; acompanhamento da equipe do DIPED às formações oferecidas pela
Secretaria Municipal de Educação (SME-SP;)
reuniões de discussão e elaboração do documento curricular na Secretaria Municipal de
Educação (SME-SP); reuniões para discussão
e fortalecimento da gestão democrática e
para o protagonismo infantil e juvenil (CRECE, Grêmio, Conselhos de Escolas), visando
à melhoria da qualidade educacional.
Assim, o mecanismo de Gestão Democrática, tem levado a sério o plano de ação
para a melhoria da qualidade de ensino, priorizando a abertura e a participação da comunidade nos eventos da escola, mesmo que
em período não letivo, como é o caso do recreio nas férias.
Muitas escolas devem aderir a esse tipo
de projeto, trazendo a comunidade para mais
próximo, contribuindo para o desenvolvimento de ações voltadas ao educando, ao tipo
de gestão e à própria comunidade, como já
ocorre nos Centros Educacionais Unificados
(CEUs), pelo fato de possuírem estrutura diferenciada, desde a gestão, até a estrutura do
próprio complexo que garante maior abertura
para atividades diferenciadas.
Quanto ao conselho de escola, boa parte dos responsáveis ainda não é participativa,
o que não vai de encontro com uma gestão
democrática. É necessário fazer diferentes intervenções a fim de atraí-los para dentro da
escola a fim de melhorar sua participação
junto à gestão.
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O Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo (SINESP) foi representado por dirigentes e
conselheiros a fim de elencar os problemas
levantados nas reuniões realizadas pelas DRE
's com representantes dos locais de trabalho.
Ainda, de acordo com o sindicato, em
2018, ocorreram divergências quanto aos horários de funcionamento das EMEIs que não
contemplam o fechamento da unidade quando os educandos ficam à espera dos pais; a
integração de coordenadores pedagógicos e
diretores e pedidos de reuniões abrangendo
vários horários; a formação para a Educação
Infantil que ainda sofre certa resistência em
movimentar documentos já constituídos; a
formação propiciada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) pelo conteúdo e
tratamento aos gestores do ensino; violência
exacerbada; falta de coerência quanto a interpretações diferentes da mesma portaria; falta
de transparência quanto aos prestadores e
parceiros; entre outras questões como a utilização dos espaços escolares pela comunidade; e a constituição do conselho escolar.
Ao contrário, quanto às estratégias de
democratização estas se mostram excelentes
na resolução de problemas que inviabilizam
a construção de uma educação de qualidade. As unidades escolares que possuem uma
maior participação da comunidade no conjunto das decisões, resolvem seus conflitos
de forma consensual, contemplando opiniões
divergentes com relação ao corpo diretivo.

Entre estas ações estão: formação para
os membros dos conselhos de escola; reorganização dos grêmios estudantis; revisão e
reformulação dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); meta ou indicadores a serem alcançados no final do ciclo da avaliação; participação de ao menos dois representantes por
unidade, das sessenta unidades no curso de
formação para conselheiros do conselho de
escola; debate do Plano Municipal de Educação em pelo menos cem unidades escolares.
No caso da Educação Especial, a Secretaria Municipal de Educação (SME) lançou
o Programa Inclui no ano de 2010, a partir
de sete projetos diferentes, organizados para
atender os educandos com necessidades
especiais. O programa trouxe a melhora e a
ampliação da acessibilidade, tornando as escolas municipais cada vez mais adaptadas e
acolhedoras para os até então 17 mil educandos com algum tipo de deficiência matriculados na rede, o que trouxe para a Educação
Especial princípios da Gestão Democrática.
Em 2019, a Secretaria Municipal de
Educação (SME), exigiu dos coordenadores
pedagógicos o Plano de Atendimento Educacional Especializado, através da inclusão de
laudo e registro de possíveis intervenções e
planejamento por parte dos professores no
sistema de Gestão Pedagógica (SGP), durante a Jornada Especial Integral de Formação
(JEIF).
Os resultados encontrados na Rede
Municipal de Ensino, indicam que o passo
inicial para a implementação de uma gestão
democrática foi dado na rede. Porém, ainda
há muito a ser feito, apesar da prática da Gestão Democrática ter sido bastante discutida, é
preciso aperfeiçoar o que já está dando certo
e rever o que ainda não está dando a fim de
tomar medidas para que ela seja realmente
implementada e executada na rede toda.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa teve como objetivo
realizar levantamento bibliográfico documental a respeito do processo de Gestão Democrática, que está previsto na legislação vigente e que em especial tomou grande proporção
na Rede Municipal de Ensino da Cidade de
São Paulo, a fim de contribuir com a participação também da comunidade e alavancar o
sistema de ensino. A discussão sobre o tema
foi realizada a partir de revisão bibliográfica a
respeito do tema em questão.
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, que neste caso, são
os desafios que as escolas enfrentam para
implementar uma Gestão Democrática e Participativa.
Partindo dos questionamentos apresentados, e do pressuposto nos Decretos nº
54.453/13 e nº 54.454/13, que fixam as atribuições dos profissionais de educação que
integram as equipes escolares das unidades
educacionais da rede municipal de ensino;
e as diretrizes gerais para a elaboração dos
regimentos educacionais das unidades integrantes da Rede Municipal de Ensino, bem
como delega competência ao Secretário Municipal de Educação para o estabelecimento
das normas, discutimos as implicações das
mesmas quanto ao processo de Gestão Democrática, ou seja, se ela ocorre de forma
efetiva e quais são os seus desafios.

Ainda, pensando no norte que o trabalho tomaria foram elaboradas as seguintes
questões:
a.
Qual a função da gestão democrática dentro das escolas?
b.
Quem são os atores sociais envolvidos no processo de Gestão Democrática?
c.
O que impede que uma Gestão
Democrática ocorra de forma plena nas escolas da rede pública?
Como aporte teórico deste artigo, baseamo-nos em Dourado (2006), Barros (2009),
Libâneo (2015), Arce (2018), entre outros autores que trazem a problemática referente ao
trabalho desenvolvido nas escolas a partir da
implementação da Gestão Democrática baseado nas leis vigentes e nas implicações
que o estudo do tema traz para a melhoria
da qualidade do ensino e da participação da
comunidade nesse processo.
Assim, foram analisados artigos, teses,
dissertações, trechos de livros, sites, Políticas
Públicas, incluindo observações realizadas no
dia a dia do próprio trabalho na escola, sobre a temática em questão, a fim de gerar
reflexões e discussões a respeito do tema,
contribuindo para uma melhor compreensão
do tema.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os municípios, em um contexto geral, possuem sistemas educacionais que exercem
uma ação distributiva em relação às escolas, baixando normas complementares para o seu
campo de atuação, autorizado, credenciado e supervisionando-as.
No caso da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, em especial, várias foram as mudanças que ocorreram desde o surgimento do conceito de Gestão Democrática até os dias
atuais.
Em 2018, a Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo contava com 3.705
Unidades Escolares (UEs), compreendendo desde a Educação Infantil até o Ensino Médio,
e com o quadro de gestão que temos até hoje: diretor, assistente de direção e coordenador
pedagógico e os seus princípios que tentam se adequar aos da Gestão Democrática e Participativa.
No caso das DRE 'sa ideia inicial era implementar uma gestão democrática, participativa e transparente em todas as escolas pertencentes à Rede Municipal de Ensino da Cidade
de São Paulo. No caso desta pesquisa, os resultados indicaram que as metas previstas para
serem atingidas, foram contempladas em boa parte nas escolas.
Podemos citar, a implementação da Educação Integral na rede de ensino. Essa Política
Pública foi instituída na gestão do Prefeito Fernando Haddad a partir da Portaria nº 7464 de
2015, incorporada pelas Diretorias Regionais de Educação, havendo uma adesão considerável
por parte das escolas do município. EMEI.
Pode-se dizer que houve uma evolução na ampliação das escolas de tempo integral,
contribuindo para o processo de Gestão Democrática. A efetivação do programa São Paulo
Integral, exigiu um esforço por parte das DRE 's quanto à formação, que, para além de seus
educadores, necessitando também de assessoria externa, a fim de reforçar propostas, análises
e discussões a respeito das práticas.
Ainda sobre a Gestão Democrática, ela vem sendo aplicada nas escolas, uma vez que
esta questão está intimamente ligada à melhoria da qualidade de ensino e ao exercício da
cidadania. A Gestão Democrática está presente nas escolas de diversas formas como, por
exemplo, no conselho de escola, nas festividades abertas à comunidade, no uso da quadra,
em eventos, entre outras questões.
Podemos como ação da Prefeitura de São Paulo o Programa Mais Educação. A ideia
central é em desenvolver o protagonismo infanto-juvenil, em horário contraturno da aula, fortalecendo a aprendizagem dos educandos através do: Programa “Recuperação Paralela”; Programa “Nas Ondas do Rádio” / Imprensa Jovem; Recreio nas Férias; Olimpíadas Estudantis;
Festival de Bandas e Fanfarras; Ações que promovam a cultura da paz por meio de projetos
e intervenções; Projeto "CÉU Aberto” para a comunidade, entre outros.
Outra questão se trata do Conselho de Escola, órgão colegiado responsável por discutir
a administração e votar naquilo que a maioria acredita que é melhor para a escola e para os
estudantes envolvidos, sendo representado por diferentes segmentos da comunidade escolar:
pais, alunos, gestores, professores e funcionários.
Quanto aos obstáculos que ainda são inevitáveis para as equipes gestoras temos questões relativas à construção de programas educativos, tempo destinado para a formação dos
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educadores, utilização dos espaços das escolas, nem sempre adequados e preparados para
diferentes práticas daquilo que se realiza em sala de aula, e o reconhecimento dos princípios
que fundamentam a educação integral para uma efetiva emancipação das unidades escolares,
entre outros. Essas dificuldades ocorreram de início, mas após alguns meses, começaram a
ser superadas pelas unidades educacionais.
Podemos citar também, que as escolas pesquisadas e que aderiram ao Ensino Integral,
tiveram a revisão e reformulação de seus Projetos Político-Pedagógicos (PPP) para que a
Gestão Democrática pudesse ser colocada em prática.
O que ainda caminha a passos lentos é a formação dos membros dos Conselhos de
Escola, no referido à participação dos pais, pois, muitos ainda não participam de ações abertas
para a comunidade, ou mesmo frequentam as reuniões do Conselho de Escola.
Desta forma, os resultados encontrados indicaram que a implementação da Gestão Democrática tem ocorrido de maneira significativa nas Diretorias Regionais de Ensino (DRE’s),
através de ações conjuntas entre suas equipes, equipe de apoio de Universidades, equipe
docente e comunidade, sendo necessário que outras ações também sejam realizadas, como
uma maior proximidade dos pais e responsáveis, por exemplo, para que contemplem todas
as escolas pertencentes à mesma.
A Rede Municipal de Ensino de São Paulo é bem fundamentada não só legalmente, mas
também na prática da implementação de uma Gestão Democrática e participativa, ocorrendo
de forma significativa em praticamente todas as Diretorias Regionais de Ensino (DRE’s) através
de ações conjuntas entre a equipe gestora, docentes e comunidade.
Gadotti (2004), afirma que a comunidade precisa compreender como funciona o processo de democratização e também que a sua participação é de extrema importância para o
sucesso da gestão. Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm essa consciência acreditando
que quem comanda a escola são somente os funcionários da mesma.
Ainda, segundo Libâneo (2015) a Gestão Democrática deve ser considerada do ponto
de vista das relações existentes nas escolas. As práticas educativas devem ocorrer em todos
os espaços da escola. Outro ponto importante observado pelo autor refere-se à participação
de todas as pessoas envolvidas no processo para se tornarem responsáveis pela organização
e pela qualidade de ensino, de forma democrática.
Porém, a Legislação deve ser respeitada em todas as escolas da Rede, e por isso, as
que ainda não conseguiram esse feito deve pensar em ações que contribuem para trazer a
comunidade para dentro da escola, a fim de que todos democraticamente decidam o que é
melhor para escola e principalmente para os educandos.
Retomando os questionamentos iniciais, uma das funções da Gestão Democrática é
dar voz a população, trazendo-a cada vez mais para dentro da escola, participando da vida
educacional de seus filhos, e colaborando para que a escola seja cada vez melhor; os atores
sociais envolvidos na tomada de decisões são todos, desde a gestão, os funcionários do quadro de apoio, os docentes e principalmente a comunidade; e os desafios, em geral, reforçam
que para que a gestão democrática ocorra efetivamente ainda há pontos a serem revistos,
revendo o que ainda não está dando certo para que se tomem medidas a fim de que ela seja
realmente executada como na forma da Lei.
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Intervenções significativas são, portanto, necessárias partindo-se de formações específicas para os profissionais da Educação desenvolvendo o acolhimento às diversidades, aos
conceitos e as implicações das múltiplas deficiências para o desenvolvimento do estudante
dentro do processo de ensino e aprendizagem, trazendo estratégias e adequações curriculares
específicas para o suporte e atendimento aos estudantes.
Assim, infelizmente apesar da legislação pertinente, ainda é possível se deparar com
alguns obstáculos como a utilização dos espaços das escolas (que nem sempre estão preparados para práticas diferentes daquilo que se realiza no horário de aula); do reconhecimento
dos princípios da educação integral, para uma efetiva emancipação das escolas; entre outros,
e dos membros dos Conselhos de Escola, quanto à participação da comunidade, pois, muitos
ainda não frequentam ou não sabem que tem esse direito.
Por fim, os resultados encontrados na presente pesquisa demonstraram que a implementação da gestão democrática tem ocorrido de maneira significativa, porém, é necessário
outras intervenções para que ela atinja 100% das escolas.
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FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Os fundamentos metodológicos da educação infantil, nas diferentes concepções teóricas
expostas neste trabalho, desempenham uma função indispensável e indissociável das diferentes
tarefas e atividades desenvolvidas pelo ser humano. A relação entre inteligência e afetividade,
razão e emoção no desenvolvimento do aluno e no contexto da educação estão inteiramente
ligadas ao desempenho escolar. Pois o desenvolvimento é um processo contínuo e a afetividade
tem um papel imprescindível nesse processo de desenvolvimento do aluno, no entanto, o meio
deve proporcionar relações de afetividade. E, a relação afetiva que se estabelece é um vínculo
entre seres humanos, é uma relação de afeto no contexto da educação. Para fundamentar este
artigo foram utilizadas pesquisas qualitativas acerca do tema.

Palavras-chave: Educação; Ensino Aprendizagem; Aprendizado; Fundamentos Metodológicos.
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INTRODUÇÃO

A

proposta deste trabalho é mostrar de que forma as dimensões de uma educação de
qualidade deve unir princípios e conceitos capazes de modificar contextos e colocar
metas capazes de melhorar as políticas públicas, além de construir relações de respeito, bom senso e justiça entre uma rede de relações complexas que envolve pessoas; (gestores,
professores, alunos, famílias e outras entidades que compõe o ambiente integrador).
Segundo estudiosos, à luz da perspectiva sócio-histórico-cultural, muito se tem debatido
sobre problemas educacionais. As queixas vão desde evasão ao fracasso escolar, porém o mais
polemizado é a dificuldade no processo ensino – aprendizagem. As discussões e reflexões partem
do pressuposto de que o ser humano necessita viver em grupo e participar da vida em sociedade
e relacionar-se para perceber-se enquanto ser humano.
As contribuições de Wallon, Piaget e Vygotsky estão sendo retomadas pelos educadores
para entender a percepção intuitiva de professores de que as experiências e os laços afetivos
influenciam os processos de ensino-aprendizagem.
Considerando essa complexidade deduz-se que construir um Currículo Educacional e Integrador dessa natureza são necessárias constantes discussões, debates e reflexões visto que
as diferentes visões, crenças, métodos e culturas pessoais não garantem uma única voz nessa
guerra ideológica em que a aprendizagem está inserida. W. DOLL apud Palanch e Costa discorrem sobre o conceito de currículo: [...] um currículo construtivo é aquele que emerge através da
ação e interação dos participantes; ele não é estabelecido antecipadamente. Uma matriz não tem
início nem fim, ela tem fronteiras e pontos de inserção ou focos (DOLL apud PALANCH; COSTA,
2002, p. 9-10).
Exposto a ideia apresentada por Doll e considerando a seriedade com a qual se busca a
significação para o conceito de Currículo, essa rede de pessoas que é composta por atores preocupados e envolvidos em uma educação de qualidade devem assumir o seu papel colaborativo
afim de viabilizar uma proposta digna e que seja direcionada à formação cidadã (DOLL apud
PALANCH; COSTA, 2002, p. 9-10).
O espaço escolar deve ser propício para desenvolvimento das relações e expressões de
afetividade, assumindo um papel de instrumento facilitador no processo de ensino-aprendizagem
e para a relação professor-aluno. Tendo em vista que uma vez que a escola e principalmente a
relação com o professor pode a ser um fator externo que pode ser determinante para o sucesso
ou fracasso escolar e durante toda a vida. A afetividade acompanha o ser humano desde o nascimento até a morte (WALLON, 1986).
Considerando que uma educação de qualidade é muito mais do que um conceito, mas uma
forma de pensar o mundo e as relações interpessoais na integridade, os integrantes dessa rede
precisam se apropriar de outras ferramentas de apoio de dados e de informações acerca dos
eventos estabelecidos no entorno da comunidade em que atuam, e, para tanto, as pesquisas com
os estudantes e seus pais, seminários e consultas com profissionais especializados em saúde,
segurança e educação, leituras críticas sobre políticas públicas e qualidade de vida, são ações
que devem ser propostas para todos os atores envolvidos no processo educativo para que dessa
forma possam estabelecer critérios confiáveis para as futuras tomadas de decisões perante um
Conselho:
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O currículo integrador da infância paulistana compreende o bebê e a criança como pessoas, dotadas de inteligência e personalidade, contribuindo para a qualidade social da educação
da infância. Nesse sentido, as diversas infâncias e seus direitos são considerados e valorizados
(PALANCH; COSTA, p. 9).
Daí a importância desse trabalho colaborativo e de pesquisa. Para contextualizar citamos
como exemplo o Currículo da Cidade de São Paulo foram impulsionados por referências que representam contribuições que partem de reflexões coletivas de diversas redes de pessoas e foram
compostas por documentos orientadores como podemos citar a Base Nacional Comum Curricular
– BNCC (BRASIL 2017); Currículo Integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 2007/2008);
Direitos da aprendizagem dos ciclos Interdisciplinar e Autoral (SÃO PAULO, 2016) entre outros.
E, de acordo com documento oficial (2016), a afetividade é a base na qual se constrói o
conhecimento racional, além de desempenhar um papel essencial ao desenvolvimento da aprendizagem. O interesse e a motivação nascem a partir das relações de afetividade no ambiente
escolar e com isso entende-se a importância da criação de vínculos afetivos entre professor e
aluno. É importante salientar que dessa relação o afeto é fundamental na construção da inteligência (BRASIL, 2016).
Trabalhar a afetividade é permitir uma troca, estabelecer um campo de relações entre professor e aluno que vivenciam um processo de conquista onde se interagem desde que o professor
saiba criar um ambiente e aproveitar-se deste, colocando-o mais próximo da realidade do aluno.
Portanto, é a partir de um intenso processo de interação com o meio social, por meio da
mediação feita pelo outro, que se dá a apropriação dos objetos culturais. É por meio dessa mediação que o objeto de conhecimento ganha significado e sentido. Sendo assim, se o aluno não
se sentir à vontade para aprender com o professor, é possível que tenha dificuldades em aprender
qualquer coisa que venha dele (BRASIL, 2016).
Ao falarmos sobre currículo, entende-se a priori, conhecer a cultura e os elementos que
atuam sobre diversas circunstâncias da vida cotidiana. É preciso compreender a vida como um
universo de possibilidades e variações neurais que se juntam a outros elementos, se combinam
e acabam por formar outras cadeias de relações e formam outras circunstâncias sociais, mentais,
éticas, morais e culturais (PALANCH; COSTA, p.9).
Sendo assim, o currículo deve ser fruto de um pensamento coletivo voltado para a qualidade
de vida das pessoas e não por acaso procurar objetivar uma origem voltada à uma educação
plena e direcionada ao conhecimento global e integrador. O currículo não deve se estabelecer
somente ao tempo de permanência na escola, mas ao tempo de construção de uma identidade;
ao que o indivíduo entenda as suas responsabilidades, limitações, deveres, direitos, e que possa
estabelecer relações com outros indivíduos de forma pacífica, harmoniosa, respeitosa e consiga,
ainda, objetivar as suas realizações pessoais (PALANCH; COSTA, p.9).
Enxergar o indivíduo não só como ser um único, mas também, como um ser social e cultural,
que promova a cultura e estar sujeito às mudanças de comportamento e pensamento devem ser
características básicas do currículo educacional e integrador. E por essa perspectiva as dimensões
da aprendizagem - sejam elas na esfera intelectual, emocional, física, social, cultural - devem ser
garantidas a todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem para que todos
possam usufruir das oportunidades em construir o seu projeto de vida e compartilhar as suas
experiências possibilitando um novo ciclo colaborativo (PALANCH; COSTA, p.9).
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O CURRÍCULO INTEGRADOR E SEUS
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS
É importante salientar que o currículo
não tira a autonomia do professor, pelo contrário; a definição de programas, o desenvolvimento do ensino, a avaliação dos alunos,
a ordenação das aulas e o auto aperfeiçoamento estão sistematizados dentro dessa
autonomia, o que caracteriza o esquema da
distribuição das competências do sistema do
magistério. Essa é apenas uma parte das outras instâncias que compõe o currículo, já que
Sacristán (2000 p.146) descreve outras distribuições de atribuições curriculares: Estado,
comunidades autônomas e escolas (SACRISTÁN apud IMBERNÓN, 2000).
Sacristán (2000) relata que existem posicionamentos que apontam que o currículo
é relacionado às experiências que os alunos
obtêm na escola, ou um conjunto de conhecimentos ou matérias a serem superadas pelo
aluno dentro de um ciclo, ou ainda, um conjunto de atividades planejadas e devidamente
sequenciadas. O currículo também foi entendido, às vezes, como resultados pretendidos
de aprendizagem, plano reprodutor para a escola de determinada sociedade, entre outras
coisas.
Sendo assim Sacristán (2000) analisa
o currículo a partir de cinco perspectivas diferenciadas: o ponto de vista sobre a sua função social; o plano educativo composto de
aspectos, experiências e conteúdo; as orientações e suas sequências para abordá-lo; o
currículo como um campo prático, e por final,
o currículo como um tipo de atividade acadêmica e pesquisadora, sendo assim declara,
ainda: “Disso resulta um conceito essencial
para compreender a prática educativa institucionalizada e as funções sociais da escola.
Não podemos esquecer que o currículo supõe a concretização dos fins sociais e culturais[...]” (SACRISTÁN, 2000. p.15).

Enfim, a estruturação pedagógica proposta para que o trabalho do professor seja
mais relevante e desafiador para os alunos é
que se cumpra com o uso de diversos materiais sem que se deixe esquecer das tarefas
que envolvam situações cotidianas e realistas,
pois as atividades de estratégias concretas
sempre apresentam resultados mais significativos e de melhor compreensão para os
alunos:
No decorrer do tempo podemos notar
grandes evasões de alunos das escolas, esses fatores podem ser explicados através de
acontecimentos externos à escola, mas também existem fatos que comprovam a exclusão
de crianças por motivos relacionados a fatores internos, com aquilo que os professores
fazem ou deixam de fazer (LIRA, 2014. p.18).
Imediatamente podemos compreender que o currículo se modela dentro de um
sistema escolar e dirige-se especialmente
aos professores já que esses podem servir
de determinados meios para possibilitar aos
seus alunos significados diversos sobre os
propósitos da aprendizagem. Por isso o currículo faz parte de uma realidade, e como
tal, não pode ser considerado apenas uma
prática pedagógica ou de ordem política, mas
de diversas experiências e inteligências que
se multiplicam em contextos diferenciados
e autorais, que se criam e se recriam para
influenciar outras pessoas e dar sentido ao
processo pedagógico:
Construir o futuro, no sentido de prevê-lo e de querer que seja um e não outro,
só é possível a partir dos significados que
as imagens do passado e do presente oferecem-nos. Não se trata de adivinhar o que nos
espera (algo impossível, porque não existe
e o construiremos, inevitavelmente, pois não
acreditamos em nenhum tipo de destino, nem
em nenhum itinerário de processo previamente traçado, para além da inércia que dá tudo o
que é instituído, que é modificável e da atual
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orientação das nossas ações), mas de ver
com que imagens do presente-passado enfrentaremos nossa construção, que é o que
canaliza o futuro, sua direção, seu conteúdo
e seus limites (SACRISTÁN apud IMBERNÓN,
2000).
Os alunos, por outra perspectiva, não
podem ficar condicionados às atividades corriqueiras que são apresentadas apenas nos
livros didáticos, eles precisam compreender
que a riqueza do currículo permite tanto ao
professor quanto ao aluno o acesso aos diversos tipos de materiais, reflexões e ambientes
para que as tarefas possam ser organizadas
e assimiladas de formas diversas, proporcionando uma aprendizagem mais dinâmica e
ampla com condições reais dentro e fora dos
muros da escola (LIRA, 2014).
Os humanos são seres sociais porque
se caracterizam por uma tendência à vida em
sociedade e tem participações multi-grupais
visto que vivem em organizações e em ambientes complexos e dinâmicos. Dessa forma
a viabilidade humana é enorme, “cada pessoa
é um fenômeno multidimensional, sujeito às
influências de uma enormidade de variáveis”
(CHIAVENATO,1993).
Dessa forma a prática pedagógica deve
prever a formação contínua, e esse é um dos
muitos motivos pelos quais as Unidades Escolares (UEs) não apenas precisam conhecer temas relativos às idades dos alunos mas
também se firmar nos quatro pilares da educação proposta por Delors no Relatório para
a UNESCO da Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI que propõe quatro tipos fundamentais de educação, sejam
eles: aprender a fazer, aprender a viver juntos,
aprender a conhecer e aprender a ser.

E nessa proposta o Currículo da Cidade de São Paulo da Educação Infantil (2019)
apresenta um olhar voltado para três dimensões da aprendizagem que são definidas em:
sequencialidade, organicidade e articulação.
A dimensão sequencial da Educação
Básica é muito importante pois ela determina
que as exigências de aprendizagens devem
ser diferenciadas e complementares em cada
nível educativo, esses níveis devem ter objetivos próprios e métodos sem que possam estar
subordinadas às demandas de outros níveis,
ou seja, não cabe a cada nível antecipar ou
acelerar os processos de aprendizagem, mas
sim podem e devem, sempre que possível,
envolver-se em processos que enriqueçam
seus repertórios culturais e humanos. “Essa
formação integrada em diferentes linguagens
será uma bagagem de grande valor para as
crianças” [...] (CURRÍCULO, 2019. p.159).
A dimensão orgânica declara que existem especificidades em cada um dos níveis,
porém é essencial resguardar as peculiaridades dos níveis sem perder o que lhes é comum. Sendo assim, as potencialidades dos
alunos vão sendo ampliadas à medida que
eles vivem as suas experiências, que podem
ser as frustrações ou as alegrias. O currículo
deve apoiar e disseminar essa ideia, propondo ao professor comprometimento e desafios,
a fim de enriquecer e promover as habilidades dos alunos em uma continuidade espiral
ao longo do curso da vida:
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Apoiadas por educadores(as) comprometidos(as) com ações desafiadoras das
possibilidades [...] pode ser enriquecedora
quando há abertura para linhas de continuidade e o acompanhamento institucional das
crianças. O grande compromisso dos(as)
gestores(as), educadores(as), e das famílias/
responsáveis é construir processos claros de
articulação [...] (CURRÍCULO, 2019. p.159).
As ações da dimensão de articulação
se referem ao aprofundamento do ponto de
vista de ações programadas, essa integração
precisa ser feita na perspectiva da continuidade de grupos de amigos, princípios comuns,
diálogos, professores(as) propondo e reforçando a importância de reconhecer que os
objetivos da formação básica devem prolongar-se ao longo do trajetória de aprendizagem, ampliando e intensificando o processo
educativo:
É preciso construir um currículo que
possibilite relacionar a educação de bebês
com aquela das crianças maiores de forma
integrada, a partir do compartilhamento de
ideias e do debate de concepções práticas
que permitam traçar trilhas de continuidade
[...] (CURRÍCULO, 2019).
Para tanto, a construção de currículos
no cotidiano das escolas exige a compreensão de alguns princípios teóricos que orientam cuidados em educar com protagonismo,
autoria e autonomia. Como exemplo, a Secretaria de Educação da Cidade de São Paulo
(SME) desenvolveu alguns princípios para o
Currículo da Cidade que podem sugerir reflexões de aproximação com as práticas educativas: Equidade, inclusão e integralidade.
Esses princípios constituem um fator chave
para fundamentar os objetivos a serem alcançados:

A organização tem um ou vários objetivos a alcançar. O sistema é eficaz à medida
que alcança esses objetivos com o mínimo
de recursos, esforços e tempo. Um dos principais problemas da administração de um
sistema é exatamente medir e avaliar seu
funcionamento através de seus resultados e
de adequada utilização de seus recursos. À
proporção que os resultados de um sistema
não são satisfatórios, ou seus recursos não
são adequadamente utilizados, deve-se fazer
certas intervenções no sentido de corrigir as
inadequações e ajustar seu funcionamento
(CHIAVENATO, 1993. p. 161).
Para garantir a parceria escola-família
ao longo de todo o percurso escolar das crianças/alunos, a intervenção deve acontecer o
mais cedo possível, ou seja, na educação
pré-escolar e no primeiro ciclo, porque é nos
anos iniciais que os pais têm uma presença
mais assídua e uma participação mais ativa
na vida da escola. Esta é uma via para prevenir e contrariar a tendência para o afastamento dos pais, à medida que os seus educandos
crescem. Importa sublinhar que a intervenção
que se pretende situar-se, sobretudo, ao nível
do acompanhamento da vida escolar e não
do acompanhamento na realização de tarefas
escolares (MACHADO & ALVES, 2017. p.16).
Há uma grande unanimidade nos estudos sobre o bom funcionamento das escolas em considerar que a participação dos
pais é um dos fatores responsáveis por uma
avaliação positiva. A participação não deve
centrar-se apenas na presença dos pais nos
órgãos ou conselhos de gestão da escola.
Sua cooperação com a educação escolar de
seus filhos deve concretizar-se principalmente
na participação nas atividades escolares e
extraescolares de seus filhos em casa (COLL
et al, 2004. p. 139).
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A reprovação não pode ser atribuída a
causas isoladas, sejam as deficiências pessoais dos alunos, sejam os fatores de natureza
sócio econômico ou da organização escolar. Mas, entre as causas determinantes de
reprovação (entre as quais as condições de
vida e as condições físicas e psicológicas),
a mais decisiva foi o fato de a escola, na sua
organização curricular e metodológica, não
estar preparada para utilizar procedimentos
didáticos adequados para trabalhar com os
alunos e principalmente com crianças pobres
(LIRA, 2014. p.19).
A obsolescência dos saberes tradicionais como base da produção não supôs, em
primeiro momento, a destruição de outros hábitos sociais. O funcionamento da vida cotidiana continuou ocorrendo a partir da tradição
herdada: os esquemas de comportamento
moral na família, na vizinhança, com os amigos, na vida social, tudo isso continuou regido
pelos princípios da tradição e continuou sendo transmitido por imitação de uma geração
para outra (IMBERNÓN, 2000. p. 199).

O DESENVOLVIMENTO DA
PERSONALIDADE INFANTIL
Os anos iniciais na vida de uma criança
são essenciais para o seu desenvolvimento.
De acordo com Monte e Búrigo (2003), nesta fase, a criança se integra ao universo das
relações sociais, o que guiará a possibilidade
de aprendizagem e do seu próprio conhecimento. Neste momento consolida-se a base
mais importante para o desenvolvimento da
personalidade infantil. Após o nascimento, o
cérebro do bebê alcança um bom desenvolvimento, a partir do momento em que uma
boa relação afetiva entre a mãe e ele é estabelecida.

Através dos cinco sentidos, o bebê
aprende sobre o novo universo que o cerca.
Na idade de um a dois anos, eles gostam de
se mover e de ouvir a mesma história muitas
vezes – aprendem a imitar, criar, reconhecer
partes do corpo, dizer seus próprios nomes
e de alguns objetos. De dois a três anos, organiza seus pensamentos e começa a formar
frases completas, expressando suas observações e sentimentos através de desenhos
e rabiscos, interessa-se pelas brincadeiras e
jogos estabelecidos por meio de regras, uma
vez que estes proporcionam-lhes novos desafios.
Deve-se enfatizar que, segundo alguns
autores, as fases de desenvolvimento infantil
não seguem essa ordem estabelecida, portanto, Vygotski (1996), considera que o desenvolvimento humano ocorre pela variação
de momentos estáveis e críticos - nos momentos estáveis, o desenvolvimento se deve,
sobretudo a transformações “microscópicas”
da individualidade infantil, que se acumulam
e se revelam mais à frente como uma inesperada formação qualitativamente nova em
uma idade.
É necessário que cada etapa do desenvolvimento infantil seja respeitada, empregando-se os materiais pedagógicos apropriados
que atendam as carências e os interesses
de cada ser. Para muitos pesquisadores interessados sobre o desenvolvimento infantil,
é fundamental empregar brincadeiras como
método para incentivar o desenvolvimento
do aluno, além do método de aprendizagem
natural. No entanto, os brinquedos realmente
preenchem as lacunas que as motivam a agir.
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TECNOLOGIAS E MÉTODOS DE
APRENDIZAGEM
Facilitar o acesso ao novo e buscar
novas descobertas beneficia o aprendizado e exerce nos alunos benefícios amplos
que contribuirão para uma educação cada
vez mais ampla e libertadora. Nesse sentido,
destacando o pensamento de Grinspun, para
o qual “a tecnologia deve ser tratada no contexto das relações sociais e dentro de seu desenvolvimento histórico” (GRINSPUN, 2009,
p.71) e, portanto, é necessário que professores tenham uma convivência satisfatória e de
proximidade com as novas tecnologias que
surgem de forma intensa e frenética, evitando um sintoma de distância, estranhamento
e possíveis percalços.
A tecnologia faz parte do cotidiano humano desde sua existência e nas duas últimas décadas uma gama enorme de aparelhos eletrônicos, de recursos tecnológicos
e de meios digitais de comunicação e informação foi criada tanto no ocidente como no
oriente para facilitar a busca por novos conhecimentos, aproximar pessoas, gerar entretenimento e diversão, fomentar o comércio
e o consumo, gerando lucros e ampliando o
mercado. Todo o aparato tecnológico começa
a afetar profundamente a educação, embora
as mudanças sejam ainda pequenas, diante
do peso da organização escolar como local
e tempos fixos, além de currículos rígidos e
burocráticos.
Professores e especialistas estão cada
vez mais atônitos frente às novas tecnologias, principalmente ao que se denomina
‘habilidades do século XXI’, pois incentivadas
pelo mercado, as tecnologias digitais avançam com uma velocidade intensa sem que
as ações pedagógicas verificada na grande
maioria das escolas tenham condições de
acompanhar, uma vez que se mantêm didáticas obsoletas, com aulas instrucionistas e
conteudistas, além de estruturas decadentes
e desestimulantes (DEMO, 2008).

Criar novas formas de aprendizagem
vai além de novos conteúdos e as novas tecnologias devem motivar a criação de novas
atitudes e valores advindos do momento de
intensas mudanças que vivemos (GRINSPUN,
2009). Dentre os maiores dilemas e desafios
da educação se encontra a falta de vontade
e estímulo dos alunos. Desafios precisam ser
apresentados a eles para motivá-los e envolvê-los ativamente na aprendizagem, aumentando a interação, a reflexão e a participação
durante as aulas. Para Valente, “o indivíduo
não é um ser isolado, ele está inserido num
ambiente que deve ser cooperativo e pode
usar todos seus elementos sociais como fonte de ideias, de conhecimentos ou de problemas a serem desenvolvidos pelo do uso do
computador” (GRINSPUN, 1999, p.30).
A maioria das escolas públicas no Brasil se ampara em duas velhas e tradicionais
ferramentas: o giz e a lousa. Só não está pior
porque aqueles que escolheram ser professor
valorizam seu próprio trabalho e procuram ser
criativos, dinâmicos e identificados com um
projeto de educação que valorize o saber, a
cultura e o indivíduo na sociedade.
O professor continua sendo a maior tecnologia presente nas salas de aula de escolas
públicas e particulares no país. Assim, como
afirma Moran “ensinar com a Internet será
uma revolução, se mudarmos simultaneamente os paradigmas do ensino. Caso contrário
servirá somente como um verniz, um paliativo
ou uma jogada de marketing” (MORAN, 1997,
p.146).
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A educação inclusiva defende o direito de acesso de todos(as) a uma educação
de qualidade, incluindo pessoas com deficiências ou com dificuldade de aprendizado.
Nessa perspectiva, segundo universidade
é preciso criar uma modalidade de ensino
que seja adequada para todos os indivíduos.
Para promover o apoio necessário a indivíduos com deficiência, foi criado o Atendimento
educacional especializado (AEE), que tem
como objetivo ajudar a garantir um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, sem
discriminação e com base na igualdade de
oportunidades.
Outras conquistas da educação inclusiva nos últimos anos foram o Plano Nacional
de Educação (PNE), de 2014, e a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. Segundo Universia,
com (2019) a falta de professores de apoio e
professores especializados é destaque entre
os desafios encontrados na implementação
de educação inclusiva no Brasil.
A equidade está além da igualdade,
pois a igualdade refere-se a situações equivalentes, idênticas, simétricas, aritméticas e
quantitativas. A equidade representa a capacidade de realizar justiça para todos de forma
qualitativa e imparcial.

A educação integral é uma concepção
que compreende que a educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas
as dimensões, sejam elas: culturais, intelectual, física, social e emocional. Segundo a Base
Nacional Comum Curricular a Base (BNCC)
a Educação Integral deve se constituir como
projeto coletivo, compartilhado por crianças,
jovens, educadores, gestores e comunidades
locais (CENTRO DE REFERÊNCIAS, 2020).
Além disso, percebe-se que o futuro da
educação está relacionado com novas mídias
sociais e novas tecnologias; as relações humanas se alinham de outras formas, a distância e através de máquinas e aplicativos.
Moran apud Morastoni (2015) prediz que “a
educação que desejamos hoje tem que surpreender, cativar, conquistar os estudantes a
todo momento”, e completa:
Quanto maior o acesso a estas tecnologias, mais necessidade de mediação, de
pessoas que inspirem confiança e que sejam
competentes para ajudar os alunos a encontrar os melhores lugares, os melhores autores e saber compreendê-los e incorporá-los à
nossa realidade (MORASTONI, 2015, p. 8788).

Equidade consiste, portanto, na adaptação das regras existentes a uma situação concreta, observando-se os critérios de justiça.
Pode-se dizer, então, que a equidade adapta
a regra a um caso específico, a fim de deixá-la
mais justa. Ela é uma forma de se aplicar o
Direito, mas sendo o mais próximo possível
do justo para todas as partes.
A escola é um espaço privilegiado para
experimentar situações desafiadoras do presente e do futuro e para se trabalhar com uma
educação integral é interessante desenvolver
planejamentos que foquem também o uso de
diversas tecnologias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acompanhando as transformações dos processos e das políticas de aprendizagem
educacionais nota-se que o currículo apresenta uma estrutura organizada e tendenciosa ao
ensino integrador.
Percebe-se que a autonomia do professor em sala de aula, o protagonismo do aluno
e a participação de outros atores comunitários e gestores escolares, o processo de ensino
e aprendizagem fica mais produtivo, eficaz em seus conteúdos e conceitos, e que, a busca
pertinente de uma educação de qualidade através de um modelo prático e reflexivo do currículo tende a direcionar os jovens educandos em uma busca ativa em que possam exercer os
seus direitos e deveres, construir a sua identidade e fortalecer a sua autonomia.
A tecnologia é um recurso presente no dia a dia do professor e do aluno, sobretudo os
educadores devem ser estimulados para utilizar tais ferramentas, de modo a dar total apoio
ao educando no processo de ensino-aprendizagem, dentro e fora da escola.
No contexto escolar, pode ser utilizada de forma inovadora no processo de mediação,
pois na era digital essa espécie de ferramenta é essencial e requer do indivíduo que a utiliza
habilidade e flexibilidade para extrair aspectos positivos deles.
Percebe-se que as dificuldades educacionais são diversas e precisam ser analisadas
mais profundamente, porém fica evidenciado nesse estudo que a interação entre professor/
aluno; professor/família; família/aluno e gestão/comunidade é um facilitador para promover o
diálogo e direcionar intencionalidades, além de agregar valores culturais, diminuir a distância
do preconceito, entender as dificuldades de relacionamento, compreender os aspectos emocionais de cada aluno e tentar resolvê-los.
Por uma educação que possa elevar o conhecimento inovando a valorização do saber
pensar e o aprender a aprender, detectou-se neste estudo que a aplicação de novas tecnologias exige modelos pedagógicos, projetos e currículos que atribuam significado educativo e
que criem situações concretas nas quais sua utilização seja possível e produtiva para alunos
e professores.
Cabe ao professor enxergar o aluno como um ser único que precisa aprender, mas
acima de tudo é preciso compreender que é necessário amor, afeto e respeito para que isso
ocorra.Tendo em vista que na área educacional, a crença de que a aprendizagem é social,
mediada por elementos culturais, produz um novo olhar para as práticas pedagógicas.
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A ARTE E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
RESUMO: Considerando que a arte é uma criação humana com valores estéticos que faz fluir
as emoções e expande a cultura, o presente Artigo baseado em referências bibliográficas de
Leis, Orientações que regem a Educação no Brasil e pesquisas de autores que debruçaram-se
sobre o tema, relaciona a importância do emprego da disciplina de Arte e seus componentes na
Educação Inclusiva, como um importante instrumento para o desenvolvimento social, afetivo e ao
psicomotor do indivíduo, entendendo que a arte pode ser um meio de realização e um facilitador
no acesso ao trabalho, para qualquer pessoa, e integração tanto no meio familiar quanto no social,
com o objetivo de compartilhar com educadores e sociedade, que através dos elementos e as
diversas atividades possíveis que as artes disponibiliza, facilita-se trabalhar a interdisciplinaridade
na escola, permitindo que as aulas ministradas sejam mais prazerosas e interessantes para o
aluno, impactando no desenvolvimento intelectual e motor do discente, também favorecendo o
trabalho em grupo, promovendo a integração, a colaboração e o respeito entre todos os envolvidos
no processo de ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Arte; Educação; Integração.
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INTRODUÇÃO

B

aseado em pesquisas bibliográficas de Trabalhos Científicos, Leis e Orientações
que regem a Educação brasileira, este Artigo traz uma reflexão sobre a relação
entre a Educação Inclusiva e a disciplina de Artes e seus componentes, com o
objetivo de fazer os professores, coordenadores pedagógicos e gestão escolar, pensar em
como a diversidade de atividades que esta matéria propõe facilitando ainda a interdisciplinaridade, 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.
Percebe-se que as manifestações artísticas vêm apresentando suas belezas e posicionamentos políticos e sociais, desde os tempos mais remotos, porém vem sendo mais
sedimentada atualmente, tendo na educação, como principal objetivo, para o Portador de
Necessidades Educativas Especiais o contato com a arte, seja ela plástica, cênica ou musical e oferecer-lhes oportunidade de desenvolver suas potencialidades através da criatividade,
raciocínio, percepção e domínio motor, com o acompanhamento de profissionais cientes da
importância dessas atividades que compreendem os resultados e efeitos provenientes das
práticas sugeridas, dando-lhes condições para desenvolver o seu potencial, expressando suas
emoções, sensações e percepções. A experiência estética, os fazeres artísticos, têm feito parte
da construção cotidiana de vida, desde os primórdios, o homem manifesta na construção da
sua cultura ao cantar, dançar ou deixar marcas gráficas nos desenhos e pinturas nas cavernas
e em diferentes ambientes.
A importância da Arte não está apenas no desenvolvimento da criatividade que ela
proporciona, ou no aprimoramento das formas de percepção por parte das Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas Especiais, pois a Arte é relevante enquanto elemento de
conhecimento pois expande a compreensão do homem a respeito de si mesmo e de sua
interação com o mundo em que vive, por isso, a principal inquietação da educação, deve
ser o desenvolvimento integral do homem e a sua preocupação para uma vida produtiva na
sociedade, fundada no equilíbrio entre os interesses individuais e as regras de vida nos grupos sociais: “ É preciso compreender a importância do fazer artístico como manifestação da
atividade criativa do homem no mundo, para compreender a importância da Arte na escola”
(SALDANHA, 1999, p.11).
Neste Artigo será apresentado algumas orientações sobre “O que é Educação Inclusiva?” com citações de autores que corroboram a importância dessa modalidade de ensino para
todos os envolvidos no processo de aprendizagem, Leis e orientações que tornaram possível
essa visão de método educativo. Em seguida, no tópico A, Arte na Educação Inclusiva, mostrará o ganho no desenvolvimento motor, cognitivo, social e familiar dos alunos Portadores
de Necessidades Especiais Educativas, também para os que não pertencem a esse grupo.
O ensino da arte na Educação Inclusiva, promove o desenvolvimento em diversos aspectos, entendendo que a arte-educação proporciona ao estudante uma nova visão da vida,
através dela, o docente tem a liberdade de interagir e de envolver o aluno com algum tipo de
necessidade especial nas atividades, junto com os outros integrantes da turma, possibilitando
que todos passem a fazer parte de um grupo onde juntos aprendem e ensinam.
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A ARTE E/NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA O QUE É EDUCAÇÃO INCLUSIVA?
A educação inclusiva é uma modalidade de ensino na qual o processo educativo
deve ser considerado como um processo social em que todas as pessoas, com deficiência ou não, têm o direito à escolarização pode
ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo
garantir o direito de todos à educação.
Tem como finalidade a formação completa e livre de preconceitos, pressupõe a
igualdade de oportunidades e a valorização
das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais,
intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero
dos seres humanos. Implica a transformação
da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de
modo a garantir o acesso, a participação e a
aprendizagem de todos, sem exceção.
A declaração de Salamanca que aconteceu entre os dias 07 e 10 de junho de 1994
oficializou o conceito de “Necessidades Educativas Especiais” e propôs que a pessoa
com deficiência tem o direito de expressar
seus desejos com relação à sua educação, as
escolas deveriam acomodar todas as crianças independentes de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas,
acolhê-las e atender suas necessidades específicas, a educação especial admite que as
diferenças humanas são normais e a aprendizagem deve ser ajustada às necessidades
da criança, e não a mesma se adaptar ao
processo de aprendizagem, também inclui as
que vivem e moram distantes, em situação
de extrema pobreza; todas aquelas que estão
fora da escola por algum motivo.
Assim, a educação tem como objetivo
maior fazer com que as pessoas sejam incluídas
em salas comuns, sem segregação, considerando as diferenças e necessidades de cada um.

O tema educação inclusiva começou a
ser abordado no Brasil na década de 60, porém apenas em 2009 o Artigo 24 do Decreto
Nº 6.949, de 25 de agosto, que diz respeito
à educação das pessoas com necessidades
especiais, declara que:
a)
As pessoas com deficiência não
sejam excluídas do sistema educacional geral
sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do
ensino primário gratuito e compulsório ou do
ensino secundário, sob alegação de deficiência;
b)
As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo,
de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem;
c)
Adaptações razoáveis de acordo
com as necessidades individuais sejam providenciadas;
d)
As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar
sua efetiva educação;
e)
Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.
Porém apenas em 2015 regulamentou-se a Lei Brasileira de Inclusão de nº 13.146,
foi aprovada, ou seja, esta modalidade de ensino é recente e, talvez por isso, ainda encontre dificuldades e obstáculos para que seja,
de fato, aplicada nas unidades escolares,
esta Lei trata especificamente do acesso à
educação, versando, por exemplo, sobre a
proibição de cobrança de valores adicionais
para a implementação de recursos de acessibilidade.
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A inclusão de Pessoas Portadoras de
Necessidades Educativas Especiais (PNEE)
nas escolas regulares é um grande desafio a
se enfrentar, a comunidade escolar (família,
professores, funcionários) têm um papel importantíssimo nessa transição, acompanhando o desenvolvimento da criança numa ação
conjunta.
Para que uma proposta interdisciplinar
na escola, surta efeito positivo, é necessário
a integração de família, equipe escolar, cuidador, mover-se no “ir e vir”, “levar e buscar” de
solidariedade, apoio e integração.
De acordo com OSTROWER (1991,
p.12): “a sensibilidade é um patrimônio de
todos os seres humanos”.
O tema inclusão é um assunto muito
discutido por profissionais da educação, saúde e assistência social, pois é um atendimento desafiador, que exige bastante dedicação
daqueles que trabalham e convivem com pessoas com necessidades especiais.
Para Stainback,
[...] O ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos independentemente de
seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural em escolas e
salas de aula provedoras, onde todas as
necessidades dos alunos são satisfeitas
(STAINBACK, 1999, p. 21).

Todos que participam da vida de um
indivíduo com necessidades especiais, é importante e tem seu papel, os pais, os cuidadores, a família a escola, os profissionais da
saúde e a comunidade, cada um com a sua
contribuição, contribui para que o portador
de necessidades educativas especiais seja
preparado para enfrentar os desafios diários
da vida social, profissional e acadêmica.
É de conhecimento geral que a sociedade e o governo ainda precisam de ter mais
consciência e entendimento sobre as dificuldades enfrentadas por quem têm limitações

motoras ou cognitivas, criando mais acessibilidade, proporcionando oportunidades de
trabalho, com divulgação e comercialização
de produções e artigos confeccionados por
pessoas com necessidades especiais.
A Educação Inclusiva reconhece as diferenças e dá a elas seu devido valor. Para
que ela aconteça, é fundamental a criação de
redes de apoio aos educadores.
Os principais agentes da mudança são
os professores, porém, toda a comunidade
escolar precisa ser envolvida no processo,
pois todos lidam com os desafios encontrados diariamente dentro da instituição escolar,
já que a escola atende alunos com diferentes
níveis de desenvolvimento, assim como com
transtornos e deficiências graves.
A escola é o local onde todos devem ter
as mesmas oportunidades, buscando abandonar os rótulos, as classificações, independente das condições físicas ou cognitivas do
sujeito, proporcionando uma educação integral e inclusiva à toda comunidade escolar.

A ARTE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Sabe-se que durante séculos, os deficientes foram considerados seres distintos e
à margem dos grupos sociais, mas à medida
que o direito do homem à igualdade e à cidadania tornaram-se motivo de preocupação
dos pensadores, a história da Educação Especial começou a mudar.
As artes, em suas manifestações musical, visual, artesanal, teatral, se mostram de
extrema importância para a consolidação da
inclusão social e educativa de crianças com
deficiências motoras ou intelectuais.
Fundamental a esse propósito, a expressão artística permite à criança externar a
maneira como percebe o mundo, desenvolver
sua coordenação motora e a própria expressividade, passar pelo processo de autoconhecimento, de reconhecimento e compreensão
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de sua relação com o mundo, a encarar a
maneira como percebe seu universo de forma
analítica, e lhe propõe o desafio de materializar suas sensações e percepções através de
seus próprios esforços.
O educador deve, através dessas informações, analisá-las e utilizá-las na hora de
montar seu plano de aula, uma vez que pode
diagnosticar quais as dificuldades seu aluno
apresenta em exercer determinadas tarefas,
podendo adaptar as atividades de acordo
com a necessidade individual e/ou da turma,
O contato dos infantes com diferentes
instrumentos musicais estimula o desenvolvimento das habilidades motoras,
contribuindo para aprimoramento das
habilidades rítmicas e noção de espaço.
Ademais, a música também tem o potencial de estimular a interação social entre
os alunos, através de atividades coletivas,
tais como cantigas de roda e corais (LEMOS, 2011).

As diversas atividades que a disciplina
de Artes permite promover na escola, enfatizam as habilidades de aprendizagem, coordenação motora grossa e fina, como trabalhar em grupo, valores, respeito às regras
que farão parte de suas vidas, auxiliando na
evolução corporal, cognitiva e emocional.
A arte na educação inclusiva, precisa trabalhar na busca do aperfeiçoamento
e reconciliação com os processos de ensino aprendizagem, aguçando sensibilidades,
emoções, estímulos ritmos, sensoriais, musicais e propiciando a possibilidade de apresentar aos discentes atividades pedagógicas
diferenciadas e diversificadas.
Através da arte na educação certas
áreas do conhecimento como a percepção
visual, auditiva, a expressão corporal, a intuição, a imaginação, o pensamento analógico,
concreto, holístico e a reflexão, permitindo assim, o desenvolvimento da criatividade são
incitadas provocando seu desenvolvimento,
como também é uma forma de estímulo para

o discente, em especial ao portador de necessidades educativas especiais.
O uso da música durante as aulas, permite ao professor despertar em seus alunos
a audição, a atenção, a percepção, o ritmo,
a percepção, o equilíbrio entre outros sentidos e emoções além da memória, provoca
a sociabilização e a inclusão, essa é mais
uma ferramenta para o lúdico ser utilizado em
sala de aula, com indicação no Currículo da
Cidade (2017) acerca do ensino de música
nas escolas.
Ao seguir a orientação do Referencial
Curricular da Educação Infantil (RCNs) e os
Parâmetros Curriculares (PCNs), o professor
ao trabalhar a musicalização deve se apoiar
sobre três eixos significativos para a criança:
Apreciar (corresponde à escuta significativa),
Produzir (é o fazer musical que envolve criação, interpretação e execução) e o Contextualizar (são as informações, os saberes e
conhecimentos referentes ao contexto social,
histórico e cultural da obra musical).
A alfabetização também acontece através da Arte, pois as crianças organizam suas
próprias ideias dos sinais escritos, desenhos,
que observam em diversos lugares e momentos, a criança e o jovem dialogam e existem
através das atividades artísticas além de serem estimulados a rever outros conteúdos
disciplinares, quando envolvidos no fazer artístico, numa ação interdisciplinar e em grupo.
Martins e Bianchin (2007), concordam
que “a conscientização e domínio do corpo,
a apropriação do esquema corporal, a coordenação psicomotora, as noções de tempo
e espaço, são objetivos importantes que precisam ser trabalhados antes do aprendizado
da escrita e leitura”.
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A Arte está presente de alguma forma
em todos os ambientes da vida, inclusive
na educação (a qual se tem dado grande
destaque para a arte), seja em objetos decorados ou de expressões vivenciadas, que
transformam os espaços muitas vezes mais
prazerosos e ricos de informações, ou na alfabetização que cria condições para o desenvolvimento integral do aluno.
O professor através da Arte, pode proporcionar atividades diferenciadas, com experiências práticas que irão contribuir para o
desenvolvimento da aprendizagem e evolução motora e cognitiva do aluno Portador de
Necessidades Educativas Especiais, também
seu posicionamento social e político, uma vez
que o cidadão é fruto do que ele aprende,
vivência, pensa, produz, promovendo meios
para que possa ser ativo e participativo no
meio em que vive.
[. . .] a importância da Arte na formação de crianças, jovens e adultos, na educação geral e escolar, está ligada à: “função
indispensável que a arte ocupa na vida das
pessoas e na sociedade desde os primórdios
da civilização, o que o torna um dos fatores
essenciais de humanização” (FERRAZ & FUSARI, 1993. p. 16).
A amplitude do ensino de artes, (a música, a pintura, a dança, a poesia, o artesanato,
a culinária) na educação inclusiva, no sentido
de ver, fazer e contextualizar pode referenciar-se por ser uma linguagem universal, não
precisa ser traduzida.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):
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. 21).

A aplicação das inúmeras extensões
da arte pode contribuir para aquisição de
aprendizagens ligadas às normas de conteúdo, bem como abranger conhecimentos das
culturas, valores e especificidades da vida
cotidiana, contribuindo para a evolução do
indivíduo que almeja espaço para interagir na
sociedade utilizando seu talento e potencial.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a construção desse Artigo que
teve como objetivo, refletir na contribuição do
ensino das Artes na educação inclusiva e auxiliar os profissionais da área da educação a
reconhecer que trabalhar os variados componentes dessa disciplina favorece aos educandos independente de sua condição física ou
psicológica em seu desenvolvimento integral,
foi utilizado as referências bibliográficas, com
leitura de sites, leis e trabalhos de autores que
dissertam sobre o tema.
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,
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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, Vera L. de
Siqueira).

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.
Ostetto (2007, p. 35-36) diz que: “Não
é mesmo novidade dizermos que
é
pelas diferenças com ou no mundo sensível que a criança vai se apropriando
de formas mais complexas de ver e ler nesse
mesmo mundo sentido.”
O professor deve envolver os educandos no preparo das aulas e espaços onde
essas acontecerão, na escola há vários locais
para a montagem adequada de jogos, brincadeiras, atividades pedagógicas diferenciadas,
o que possibilita a exploração de diferentes
ambientes para o conhecimento espacial das
crianças. Ao propor atividades lúdicas educativas, contribui-se para a evolução e percepção interior e corporal de cada um dos
alunos.
Para Martins e Picosque e Guerra (1998,
p.66): “A arte é um estimulante para o viver
e para a vida”.

O complexo processo de aprendizagem
envolve várias funções de nosso organismo,
para aprender é necessário o desenvolvimento do Sistema Nervoso, exige uma rede
complexa de operações neurofisiológicas e
neuropsicológicas, colocar em alerta todos os
neurônios, requer atenção, e ainda recebe a
influência do ambiente em que vive o sujeito
nesse processo.
Júnior (1999, p.15) cita que:
Cabe à escola encontrar respostas educativas para as necessidades de seus alunos e exigir dela uma transformação. A
inclusão na escola seria, então, o processo pelo qual a própria escola adapta-se,
transformando-se para poder inserir em
suas classes regulares crianças e jovens
portadores de necessidades educativas
especiais que estão em busca de seu
pleno desenvolvimento e exercício da cidadania (JÚNIOR (1999, p.15).

Através do contato com a pintura, teatro,
dança, música, escultura, enfim, de qualquer
campo do conhecimento artístico, o aluno terá
a oportunidade de desenvolver-se dentro de
suas possibilidades e limitações, demonstrando que é capaz de realizar atividades com as
quais tem mais afinidade, tornando o processo ensino aprendizagem uma concretização
de maneira prazerosa,
O educando através da arte desenvolve
e contribui com sua cultura, aprendendo
a apreciar e conhecendo as produções
artísticas e culturais em suas diversas
linguagens como por exemplo: pinturas,
dança, música [. . .]. Produzindo trabalhos
artísticos e conhecendo essa produção
nas outras culturas, o aluno poderá compreender a diversidade de valores que
orientam tanto seus modos de pensar e
agir como os da sociedade. Trata-se de
criar um campo de sentido para a valorização do que lhe é próprio e favorecer
o entendimento da riqueza e diversidade
da imaginação humana (BRASIL, 1998,
p.16).
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Ainda nos Parâmetros Curriculares Nacionais:
Além disso, os alunos tornam-se capazes de perceber sua realidade cotidiana
mais vivamente, reconhecendo e decodificando formas, sons, gestos, movimentos
que estão à sua volta. O exercício de uma
percepção crítica das transformações que
ocorrem na natureza e na cultura pode
criar condições para que os alunos percebam o seu comprometimento na manutenção de uma qualidade de vida melhor
(BRASIL, 1998, p.17).

Fusari, (1992) destaca que:
A Arte se configura como um movimento
na dialética da relação homem/mundo.
É um importante trabalho educativo, pois
procura, através das 11 tendências individuais, encaminhar a formação do gosto,
estimula a inteligência e contribui para a
formação da personalidade do indivíduo,
bem como, traz suas contribuições para
a formação do sujeito (FUSARI, 1992).

A Arte é uma forma facilitadora na inclusão escolar, contribui, para uma ressignificação da aprendizagem, no desenvolvimento
cognitivo de forma ampla, permitindo que os
alunos tenham contato com os sentimentos
mais humanos, democráticos e de igualdade,
o fazer artístico permite o desenvolvimento
dos aspectos individuais, consciente e inconsciente, da razão e emoção saindo de um processo de aprendizado mecânico que dá mais
importância a linguagem lógica racional que
pouco contribui para a uma formação integral,
contribuindo assim, para uma ressignificação
da aprendizagem,

A Educação Inclusiva é importante para
romper as barreiras existentes de pessoas
com necessidades especiais na escola regular, para incluir essas pessoas nas escolas e
na sociedade, as Leis e pesquisas que abordam esse tema, permitem que nos dias de
hoje seja vez maior a socialização desses indivíduos com deficiência, segundo Stainback:
Educando todos os alunos juntos, as pessoas com deficiências têm oportunidade
de preparar-se para a vida na comunidade, os professores melhoram suas habilidades profissionais e a sociedade toma
a decisão consciente de funcionar de
acordo com o valor social da igualdade
para todas as pessoas, com os consequentes resultados de melhoria da paz
social (STAINBACK, 1999, p. 21).

Assim como a criatividade é um potencial próprio da condição do ser humano, é
também a representação das potencialidades
de um ser único, e ao desenvolver essas peculiaridades em conjunto com outros, promove-se a socialização do indivíduo, uma vez
que a comunicação entre o grupo permite a
integração entre todos.

Ela se entrelaça com os objetivos da Educação Inclusiva ao ter como meta desenvolver a autoestima, autonomia, sentimento de empatia, capacidade de simbolizar,
analisar, avaliar, fazer julgamentos e um
pensamento mais flexível” (SANTANA,
2004, p. 10).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente Artigo desenvolveu-se em torno da importância da Educação Inclusiva e a
presença do ensino das artes com todos os seus componentes nessa modalidade de educação visando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor dos indivíduos com Necessidades Especiais Educativas e todos os envolvidos no processo de aprendizagem.
Os membros dos poderes Públicos Municipais, Estaduais e Federal têm como uma
obrigação a ser cumprida, a participação nesse movimento, promulgando leis, que garantam
os direitos das pessoas com necessidades especiais, e as fazendo serem cumpridas, promovendo a sensibilidade, a solidariedade e o princípio de cidadão necessários para as ações
de todos visando uma sociedade mais justa.
Os pais/responsáveis, cuidadores, a comunidade, enfim a sociedade, também tem um
papel importante nesse processo de escolarização e socialização dos indivíduos com necessidades especiais, é fundamental para que tenham acesso à saúde, educação e trabalho, o
direito de ir e vir, garantido a todos os cidadãos independente de ter deficiências ou não.
Através da pesquisa bibliográfica apresentada, é possível perceber que os elementos
da disciplina de Arte são de suma importância no desenvolvimento integral de pessoas sejam
elas com necessidades especiais ou não.
Pode-se concluir que o professor de arte precisa ser criativo, incentivador, aberto a novas ideias e novas soluções, sensível, deve ministrar atividades em grupo heterogêneos, não
criar obstáculos, e ofertar também aos alunos com deficiências oportunidades para praticar
e expor seus trabalhos e ideias.
Diante do exposto, entende-se que é preciso promover palestras, relatos de vivências,
para se orientar a comunidade escolar, a sociedade, em particular as famílias que têm entre
seus entes, indivíduos com necessidades especiais, das possibilidades de desenvolvimento
cognitivo e motor desses sujeitos, que todas as crianças possuem dotações, têm potencialidades e necessidades que lhes são peculiares, são membros da comunidade é parte integrante da humanidade, e que todos são responsáveis em criar condições necessárias para
equalização de oportunidades. dentro das mais variadas formas de expressão artística,
Apesar de atualmente a arte vir sendo apontada como forma de expressão importante
para um melhor desenvolvimento da criança e do adolescente, ainda há pais e membros da
comunidade escolar que não empregam a ela o devido crédito, considerando muitas vezes um
momento de diversão para os discentes na escola, demonstrando que ainda falta divulgação
de informações sobre o tema, mesmo sendo fato de que há um aumento considerável de
Pessoas Portadoras de Deficiências nas escolas e na sociedade em seus diversos campos,
pode-se notar uma certa discordância entre a idealização e a efetiva mudança de consciência.
Na Educação Inclusiva, a Arte demonstra-se eficiente e democrática, por desenvolver as
múltiplas inteligência, trabalhar os componentes intuitivos, sensoriais e a percepção espacial,
dando a oportunidade da criança com Necessidades Educacionais Especiais obter sucesso,
sentir-se aprovada, integrada, ter seu ego cultural e emocional reforçados, e assim, se desenvolver tanto o motor quanto o intelecto.
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Considera-se que quando uma criança participa de atividades artísticas, como pintar,
desenhar, representar, ou manipular diversos tipos de materiais, seja individualmente ou em
grupo, permite-se um trabalho livre e criativo, não se deve esperar uma obra de arte ou a
descoberta de um artista, mas que esta atividade a possa ser prazerosa e contribuir no desenvolvimento, a interação social, já que convivência entre todos, promove a aprendizagem,
o respeito e a colaboração entre os envolvidos.
Conclui-se que, ao se propor uma educação de qualidade, que objetiva a formação
integral, estejam incluídas nas metodologias, vivências e experiências com a arte, pois a descoberta e a criatividade são aspectos importantes na aprendizagem. vir”, “levar e buscar” de
solidariedade, apoio e integração.
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O ENSINO DE ARTES E A RELEITURA DE OBRAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este presente artigo visa contribuir com o educador que trabalha na Educação Infantil,
conduzindo-o a compreender o termo Releitura de obras de Artes, pois é comum a compreensão do
mesmo de forma equivocada. Possibilitando a este uma reflexão de adequar o uso de imagens de
obras de Arte na Educação Infantil e de propiciar ao mesmo um direcionamento nas atividades de
Artes, atuando como um provocador da apreciação e leitura da imagem, acolhendo e socializando
as falas das crianças. O educador deve priorizar o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicológico
e físico da criança nesta etapa e deve mediar a sua prática, envolvendo atividades artísticas
significativas, nos diversos espaços de Educação Infantil. Propiciando à criança momentos em
que possa ter um olhar diferenciado para as obras de arte e promovendo princípios de valorização
da Arte da criança, tendo como prioridade a manifestação da livre expressão, a sensibilização
do fazer artístico e o desenvolvimento infantil, por meio da utilização de diferentes ferramentas,
suportes, materiais e diferentes posições espaciais e corporais, para o fazer artístico. É importante
compreender que a linguagem artística nesta faixa etária não é um mero passatempo, mas sim
se encontra interligada as outras linguagens e expressões na Educação Infantil.

Palavras-chave: Criança; Educação Infantil; Educador; Releitura; Obras de Arte.
30 - junho/2021 - Educar FCE

176

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

INTRODUÇÃO

A

criança na Educação infantil está em uma fase de descobertas, aventuras e magia, é o período em que terá os seus primeiros contatos com a arte. Deste modo,
o educador deve valorizar os conhecimentos e a criatividade que elas trazem de
seu contexto social e entender a importância que existe no ato de elas explorarem, pesquisarem e criarem coisas novas, desenvolvendo a sua criatividade e imaginação.
Sendo que, a linguagem artística na educação infantil por muitos anos tem sido compreendida como meros passatempos, em muitas propostas de práticas de Artes Visuais, composta por atividades: de desenhar, colar, pintar e modelar com argila ou massinha, desprovidas
de significados e sem contextualização, outra prática recorrente nas Artes visuais nesta fase
da Educação Básica é de usá-la com a finalidade de decorar as paredes com temas infantis,
realizado pelo educador, pois este muitas vezes acredita que a criança não tem competência
para elaborar um fazer artístico adequado, porque só visa à estética, como afirma Martins
(1998, p.12):
[...] ainda é comum as aulas de arte serem confundidas com laserterapia, 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. Memorizam-se algumas “musiquinhas” para fixar conteúdos de ciências, faz-se “teatrinho” para entender os conteúdos de história e “desenhinhos” para aprender a
contar (MARTINS, 1998, p.12).

As Artes Visuais em vários momentos da educação, tem tido uma prática com tendência tradicionalista, visando colorir figuras de datas comemorativas, com desenhos impressos,
em que o educador estipula as cores que se deve pintar, não deixando a criança usar a sua
imaginação e criatividade.
Assim, muitos educadores na Educação Infantil, ainda possuem certas dificuldades de
exercerem a sua ação pedagógica em Artes, e estes justificam isso pelo fato de que na formação acadêmica em Pedagogia (professores (as) polivalente), tiveram poucos conhecimentos sobre aspectos metodológicos, teóricos e sobre práticas relacionadas a esse campo de
experiência. Nesse sentido, os maiores prejudicados acabam sendo as crianças, pois os (as)
professores (as), quando não estimulam as diferentes linguagens artísticas, principalmente
as Artes Visuais, deixam de estimular também a criatividade, a sensibilidade e a imaginação
infantil.
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O ENSINO DE ARTES NO BRASIL
A partir do final do século XIX, começam a ser realizadas pesquisas na Europa
e Estados Unidos entre vários campos das
ciências humanas, em relação ao desenvolvimento da criança e seu processo criador e
as Artes das várias culturas, assim permeando autores com conceitos inovadores para o
ensino da linguagem artística, visando uma
prática com princípios de valorização da Arte
da criança, tendo como prioridade a manifestação da livre expressão, a sensibilização
do fazer artístico e o desenvolvimento infantil.
Porém, muitos educadores neste momento de mudança de pensamento na prática
de Artes acabam ficando perdidos, pois estes
não conseguiram compreender plenamente
as orientações, de como mediar o processo
criativo da criança e assim tiveram uma interpretação equivocada. O educador passou a
acreditar que ele era apenas um facilitador,
pois a criança já trazia em si um saber que
precisava, deixando-as realizarem sozinhas
os seus fazeres, sem ter nenhum tipo de intervenção, o que resultou em uma pequena
evolução na linguagem artística.
Atualmente tem surgido a confirmação
de que o desenvolvimento artístico é o resultado de diversas formas de estímulos, recursos e estratégias no ensino aprendizagem,
não ocorrendo automaticamente à medida
que a criança cresce.
Para auxiliar na aplicação das artes visuais foi elaborado o Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil (1998, vol.3),
que serve como um guia aos educadores
para desenvolverem a prática pedagógica e
contribuir para o desenvolvimento artístico
das crianças pequenas de forma a colaborar
no processo intelectual e cognitivo e proporcionar um espaço criativo.

A criança desde os primeiros momentos
da sua infância é influenciada pela cultura em
que se encontra inserida, por meio da televisão e dos programas, da internet, comerciais
e notícias e todo tipo de imagem visualizada
de revistas, em gibis, rótulos, estampas, obras
de arte e outdoor, a função do educador é de
conduzi-la a se expressar por meio de materiais, suportes e ferramentas a sua sensibilização e interpretação de tudo que a cerca, o
momento histórico em que vive e suas ideias.
Atualmente ainda existem muito educadores na Educação Infantil, que subestimam
a capacidade intelectual das crianças, passando a ter uma visão que as mesmas ainda
não se encontram preparadas para ter acesso
a tipos variados de materiais, o contato com
obras de arte, técnicas de pinturas, diversos
suportes e ferramentas, mas para que estas
possam construir as suas significações elas
necessitam dessas experiências, exploração
e contato, sobre como se faz, o que é, para
que serve e sobre outros conhecimentos a
respeito da arte.
Sendo de suma importância que na
Educação Infantil haja um espaço destinado
às Artes Visuais, como é importante no Ensino Fundamental I a alfabetização, palavras
e textos escritos, a linguagem visual deve
conter atividades que se interligam a vários
aspectos, entre eles, o imaginário, pois este
possibilita a construção do aprendizado conduzindo a criança a criar e transformar o real,
conforme suas necessidades e desejos.
Na Educação Infantil as crianças ampliam o seu conhecimento em relação às artes, e nesse período também que as mesmas
têm conhecimento das múltiplas linguagens e
expressões. “Deve se destacar que, limitando
as linguagens oferecidas às crianças, estamos limitando seus instrumentos privilegiados
de relação com o mundo em que estão inseridas” (BRASIL, 2006, p.18).
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Nesta etapa da educação a linguagem
artística tem o objetivo de levar a criança a
ter experiência com atividades artísticas para
que tenham facilidade posteriormente ao entrarem em contato com a História da Arte ou
conceitos teóricos,
As Artes Visuais devem ser compreendidas como uma linguagem que possui
uma estrutura e características próprias,
em que a aprendizagem ocorre através da
prática e reflexão. Em que ocorre por meio
do fazer artístico que é na exploração, expressão e comunicação e na produção de
trabalhos de arte realizadas por meio de
práticas artísticas, desenvolvendo assim
o processo criativo da criança. A apreciação e a percepção do sentido das obras
de artes, materiais e suportes utilizados,
visam desenvolver, por meio da observação e da fruição estética, a capacidade
de construção de sentido, reconhecimento, análise e interpretação dos mesmos e
de seus produtores. A reflexão no fazer
artístico é importante na apreciação, é
uma análise sobre os objetos artísticos
em sala, por meio do compartilhamento
de perguntas e afirmações que a criança
realiza instigada pelo educador e no contato com suas próprias produções e as
dos artistas (RCNEI 1998, VOL.3).

Segundo o Referencial Curricular (1998,
VOL. 3), as instituições de Educação Infantil
e os educadores devem dar oportunidades
para as crianças de 0 a 3 anos serem capazes de:
Ampliar o conhecimento de mundo que
possuem, manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades
de manuseio e entrando em contato com
formas diversas de expressão artística;
utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para ampliar suas possibilidades de expressão e
comunicação (BRASIL, 1998).

Para mediar uma prática artística, o
educador necessita de formação adequada
e conhecimento em relação ao tema, um
exemplo seria que muitas vezes o mesmo tem
formação em pedagogia, mas não conhece
as fases das garatujas nem como trabalhar
a releitura de obras de arte nesta faixa etária, porque se é necessário valorizar os trabalhos artísticos das crianças, é importante
proporcionar a elas explorarem, experimentarem diversos tipos de materiais, suportes,
técnicas de pinturas, colagem, modelagem e
ferramentas.
Os educadores se sentem muitas vezes inseguros em relação às suas práticas,
tendo dificuldade para mediar o fazer artístico das crianças, pois acreditam que estão
interferindo na criação da criança e na criatividade, porque não sabem até que momento
pode interferir e onde se deve parar, mas um
educador com formação adequada em Artes
poderia contribuir de uma forma diferenciada
para o processo de formação da criança na
linguagem artística.
Seria ideal se o trabalho do pedagogo
fosse juntamente com o educador de Artes
Visuais, esta parceria poderia proporcionar
um aprendizado muito mais potencializado, e
também poderia haver uma troca de experiências entre os profissionais.
Outros fatores também interferem no
desenvolvimento das aulas de Arte, como a
ausência de espaço físico apropriado, falta de
valorização dos profissionais, maiores oportunidades de formação continuada aos educadores, entre outros problemas.
Trabalhar a linguagem artística com as
crianças é confiar no fazer artístico delas e
deixar de reproduzir práticas que não favoreçam o seu desenvolvimento integral nas diversas linguagens possível,

30 - junho/2021 - Educar FCE

179

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

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

O educador, no que se refere ao trabalho com Arte, deve instigar na criança um
olhar voltado às coisas do seu cotidiano,
como: sua casa, sua rua, seu colega, a escola, ou melhor, fazer com a criança passe a
observar o belo que está ao seu redor. Para
Martins, Picosque e Guerra (1998, p. 94),
[...] a aula de arte não é apenas a sala
de aula, seja ela específica para seu uso
ou não, pois a arte também é um convite
para sair de suas quatro paredes. Expedições exploratórias pela escola e seus
jardins, mesmo que sejam diminutos, ou
pelos arredores, certamente abrirão oportunidades de olhar e escutar pelos olhos
do pensamento, do sentimento, da percepção, da imaginação MARTINS et al.
1998).

O trabalho mediador do educador ajuda
no desenvolvimento da capacidade de criação da criança, por meio de suas orientações
pode motivá-las, utilizando perguntas, situações problemas, projetos, partindo sempre
das necessidades destas e do que lhes desperta o interesse, ampliando seus conhecimentos e sua visão.
O educador necessita conhecer o processo de desenvolvimento de cada criança e
oferecer atividades que despertem a criatividade, a curiosidade e a imaginação de cada
uma. Para que desta forma adquiram o gosto
pelo fazer artístico, devendo sempre estimulá-las, valorizando as produções de todas, sem
fazer comparações, pois cada uma tem características e habilidades diferentes.

As atividades artísticas permitem que
as crianças comuniquem conceitos que são
difíceis de serem expressos verbalmente e ao
terem contato com as artes, consigam expressar suas emoções, ideias, de forma simples e
interessante, representando através dos grafismos, desenhos e nas escolhas das cores.
O Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil - RCNEI (1998, vol.3), orienta os educadores a levar as crianças a explorar e manipular vários materiais, como lápis
e pincéis de diferentes texturas e espessuras,
brochas, carvão, carimbo, eleger um instrumento, como o pincel, para as crianças que
já manejem esse instrumento, e usá-lo sobre
diferentes superfícies (papel liso, rugado, lixa,
argila etc.) ou um mesmo meio, como a tinta,
por exemplo, em diversas situações (soprada em canudo, com esponjas, com carimbos
etc.), água, areia, terra, etc.
Oferecendo os variados tipos de suportes gráficos, como jornal, papel, papelão, parede, chão, caixas, madeiras, o contato, uso e
exploração de materiais, como caixas, latinhas,
diferentes papéis, papelões, copos plásticos,
embalagens de produtos, pedaços de panos.
Para que a criança possa desenhar, devemos
deixá-la livremente sem ter a intervenção direta
do educador, por meio dos diversos materiais
citados acima, propiciando assim o reconhecimento de diferentes movimentos gestuais,
levando a produção de marcas gráficas.
O educador deve instruir a criança a ter
cuidado com o seu próprio corpo e dos colegas
no contato com os suportes e materiais de artes
e com suas produções e de seus colegas.
As atividades devem ser bem dimensionadas e delimitadas no tempo, pois o interesse das crianças que frequentam a educação
infantil é de curta duração, contudo o prazer
da atividade decorre da ação exploratória e
o reconhecimento de diferentes movimentos
gestuais visando à produção de marcas gráficas e sua apreciação.
30 - junho/2021 - Educar FCE

180

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

O espaço físico, os materiais, brinquedos, instrumentos sonoros e o mobiliário na
Educação infantil devem ser vistos como componentes ativos do processo ensino aprendizagem. As organizações do espaço físico das
instituições escolares refletem os valores que
adotam e as marcas do seu projeto educativo no momento atual e os educadores de
acordo com o artigo, “O que dizem as paredes das escolas”, do acervo EDUCAREDE
(2013), propõem que o projeto arquitetônico, os móveis, as paredes se constituem no
melhor suporte emergindo a expressão das
crianças que ocupam o espaço. Não se deve
ter efeito decorativo onde o visual sobrepuja
a ação das crianças.
Conforme Martins, Picosque e Guerra
(1998, p. 145):
Mais do que espaço físico, a sala de aula
é o lugar onde o professor e seus grupos
de aprendizes habitam, pois imprimem
nela as marcas do convívio da vida pedagógica. [...] é retrato de uma história
pedagógica construída numa concepção
de educação. A cada dia de aula, no encontro do professor e alunos, o retrato da
sala vai se esboçando (MARTINS, PICOSQUE; GUERRA, 1998, p. 145):

A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM TORNO
DA EXPRESSÃO ARTÍSTICA / SALA DE
AULA: METODOLOGIAS E ENSINO DE
ARTE
O trabalho do professor com as Artes
Visuais na educação infantil é muito importante, devendo programar suas atividades, refletir
e elaborá-las de acordo com a faixa etária e o
desenvolvimento das crianças. O “Referencial
Curricular Nacional, 1998” para a Educação
Infantil, vem proporcionar aos docentes, formas de como abordar os conteúdos a serem
trabalhados nesta etapa da educação básica,
justificando a relevância do fazer artístico e do
contato com objetos de Arte.

Declara, desta maneira que a trajetória
de criação e construção individual da criança
possibilita aprendizagens significativas, no entanto, para que isso ocorra é necessária uma
prática educativa que proporcione atividades
que despertem a criatividade, a curiosidade
e a imaginação de cada uma, levando-as a
adquirirem o gosto pelo fazer artístico, devendo sempre estimulá-las, valorizando as produções de todas, sem fazer comparações,
pois cada uma tem características, desenvolvimento e habilidades diferentes. De acordo
com o RCNEI:
O trabalho com as Artes Visuais na educação infantil requer profunda atenção
no que se refere ao respeito das peculiaridades e esquemas de conhecimentos
próprios a cada faixa etária e nível de desenvolvimento. Isso significa que o pensamento, a sensibilidade, a imaginação,
a percepção, a intuição e a cognição da
criança devem ser trabalhados de forma
integrada, visando a favorecer o desenvolvimento das capacidades criativas das
crianças (BRASIL, MEC/SEF, 1998, p.91,
vol. 3).

O papel de mediador do professor no
processo de aprendizagem em Arte é primordial, pois auxilia a criança a evoluir na sua
capacidade de criação, mediante suas orientações, motivando-a, utilizando-se de perguntas, situações problemas, projetos, partindo
sempre das necessidades destas e do que
lhes desperta o interesse, ampliando seus
conhecimentos e sua visão da Arte em si,
entretanto, deve sempre ter em mente que a
criação artística desta é uma conquista individual, sendo que:
É no fazer artístico e no contato com os
objetos de arte que parte significativa do
conhecimento em Artes Visuais acontece.
No decorrer desse processo, o prazer e
o domínio do gesto e da visualidade evoluem para o prazer e o domínio do próprio
fazer artístico, da simbolização e da leitura de imagens. (BRASIL, MEC/SEF, 1998,
p.91, vol. 3)
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Segundo o Referencial Curricular (1998,
p.89), as Artes Visuais são uma linguagem
composta por estruturas e características próprias e assim devem se levar em consideração os seguintes aspectos: o fazer artístico, a
apreciação e a reflexão. Araújo (2014, p. 23)
afirma que:
O fazer artístico diz respeito à produção
de trabalhos de arte, que propiciam o desenvolvimento da criação pessoal. Com a
apreciação estimula-se a observação e a
contemplação prazerosa e desenvolve-se
a construção de sentido, o reconhecimento, a leitura, a identificação e a análise de
obras de arte e de seus autores. A reflexão é o pensar sobre os objetos artísticos,
partilhando indagações e afirmações no
contato com as produções artísticas próprias ou de artistas, consagrados ou não
(ARAÚJO, 2014, p. 23)

Esta proposta se identifica com a “abordagem Triangular”, que é uma proposta metodológica criada pela pesquisadora e da arte/
educadora Ana Mae Barbosa, que possui elementos da teoria freireana para pensar o ensino de arte, em que se destaca como uma das
principais referências no campo do ensino de
Arte no Brasil, consistindo na abordagem de
três aspectos para o conhecimento em Arte:
a contextualização histórica, leitura da obra
de Arte e o fazer artístico.
Aqui se faz necessário diversificar os
focos de ensino da Arte, em que é essencial
a forma de articular o fazer, o apreciar e o
conhecer a Arte. Oferecendo à criança subsídios para que seja capaz de compreender
o que observa, considerando a contextualização histórica da obra em questão, complementada com o fazer artístico.
Ressalta-se que nesta proposta não
existe uma ordem específica destas três
ações:
•
A reflexão é o pensar sobre os objetos artísticos, partilhando indagações e
afirmações no contato com as produções

artísticas próprias ou de artistas, consagrados ou não.
•
A apreciação estimula a observação e a contemplação prazerosa e desenvolve-se a construção de sentido, o
reconhecimento, a leitura, a identificação
e a análise de Obras de Arte e de seus
autores.
•
O fazer artístico diz respeito à produção de trabalhos de Arte, que propiciam
o desenvolvimento da criação pessoal.
O contato com a linguagem artística
conduz a criança por meio da apreciação
das Obras de Arte a desenvolverem o seu
senso crítico, no momento em que o educador em sua prática utilize-se de seu papel
de mediador levando esse público infantil a
analisar, a refletir, a fruir e a criticidade das
obras artísticas da humanidade, o porquê da
escolha daquele tema pelo artista, em que
contexto histórico foi criado a obra (função,
crenças, situação política, econômica e social
da época e do lugar, do meio em que o artista
vive), as formas (contornos, detalhes, ângulos, traços), recursos materiais (painel, tela,
escultura com diversos tipos de materiais) e
ferramentas utilizadas (pincéis, tintas, outras
variedades de pigmentos como os naturais,
solventes, vernizes, palhetas etc.), os significados, relacionando tudo com a composição
da obra.
Porém, é importante compreender que
esta proposta não possui uma ordem específica destas três intervenções. Para Barbosa
(2012) o “fazer arte” é único no que se refere
ao ensino de Arte, da mesma maneira que o
desenvolvimento do pensamento/linguagem,
nas artes plásticas “capta e processa a informação através da imagem'' (BARBOSA,
2012, p.35). Barbosa (2012) aponta que é
relevante alfabetizar para a leitura da imagem
e que a produção artística possibilita a criança a compreendê-la, indiferente de ser Arte
ou não,
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A produção de arte faz a criança pensar
inteligentemente acerca da criação de
imagens visuais, mas somente a produção não é suficiente para a leitura e o
julgamento de qualidade das imagens
produzidas por artistas ou do mundo cotidiano que nos cerca (BARBOSA, 2012,
p.35).

Barbosa relata que ao alfabetizar para a
leitura da imagem, é importante refletir e analisar a respeito do conceito de leitura. Martins
et al (1998) afirma que: “Na leitura do que
pode ser a obra, atribuímos a ela um sentido
que ressoa significações em nós” (MARTINS
et al.,1998, p. 44).
Deste modo, a leitura se destaca mediante a interpretação que cada indivíduo realiza de uma determinada obra. Porém existe
mais um conceito que deve ser apreciado que
é o conceito de releitura. Na releitura, no entanto, deve se considerar que não é uma cópia da obra estudada, mas sim uma reflexão
da mesma, com uma nova perspectiva, do
ser que a está interpretando, no entanto sem
perder sua essência, caracterizada pelo autor.
De acordo com Cavalcanti (1995, p.46):
Quando as crianças fazem uma releitura,
colocam nela muitas questões conversadas durante a leitura, ou uma questão que
chamou mais sua atenção, mostrando,
ao realizar essa atividade, que é possível
cada um se posicionar de uma maneira, pois a reflexão ocorre individualmente
e nesse sentido o trabalho é de criação
(CAVALCANTI, 1995, p.46).

Desta maneira, é necessário, ir além da
produção de Arte. Barbosa (2012, p.36) destaca que é importante um currículo que estabeleça uma ligação entre os três aspectos
que compõe a Proposta Triangular:

Um currículo que interliga o fazer artístico,
a análise da obra de arte e a contextualização estariam 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, 2012).

É importante destacar neste processo
que a criança assume o papel de fruidor, ou
seja, é capaz de perceber, contemplar e interagir com a produção artística. Como afirma
o Referencial Curricular:
Fruição é um conceito bem importante
para a aprendizagem em Artes Visuais.
Refere-se à reflexão, conhecimento, emoção, sensação e ao prazer advindo da
ação que a criança realiza ao se apropriar
dos sentidos e emoções gerados no contato com as produções artísticas (BRASIL,
MEC/SEF, 1998, p.89, vol. 3).

Assim, cabe ao professor mediar, estimular e proporcionar situações em que a
criança venha a ter possibilidade de fruir, ao
trabalhar com apreciação das obras artísticas. Ana Mae Barbosa, afirma que o professor deve realizar com as crianças, uma prática pedagógica voltada à análise da obra: “o
importante é que obras de arte sejam analisadas para que se aprenda a ler a imagem e
avaliá-la, esta leitura é enriquecida pela informação acerca do contexto histórico, social,
antropológico etc.” (BARBOSA, 2012, p.39).
No entanto, em relação à avaliação das
aulas de Arte, o docente pode utilizar o portfólio de aprendizagem, em que este tem como
intuito acompanhar o processo de aprendizagem da criança e refletir sobre esses conhecimentos. Mediante as fotos, imagens, desenhos, textos e relatos e assim o professor
poderá acompanhar o desenvolvimento da
criança.
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O ESTUDO DE OBRAS DE ARTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Educação Infantil, o ensino de Artes
Visuais deve considerar, além do contato com
diversas formas de expressão artística e o
manuseio com materiais gráficos e plásticos
em geral, a apreciação de obras artísticas,
mediante a observação, descrição e reflexão/
interpretação de imagens.
Ao analisarmos algumas obras de Arte
percebemos certas similaridades com o desenho infantil. De acordo com Greig (2004,
p.157) a produção adulta normalmente está
conectada com algumas experiências vivenciadas na infância. O autor também relata que
podemos encontrar traços em desenhos de
crianças que se correspondam com a história
da Arte. Greig ao realizar estas afirmações, revela assim que muitas vezes o artista mantém
vivo dentro de si a imaginação e a criatividade
particularidades de quando se é criança:
[...] 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).

Podemos perceber que ao estabelecer
um paralelo da Arte com o desenho infantil
existe grande semelhança, como em algumas
obras do século XX, de artistas consagrados
do estilo modernismo, Henri Matisse, Joan
Miró, Pablo Picasso.
Sendo que esta similaridade se apresenta por meio da aparente espontaneidade
em que estes artistas elaboraram suas produções, assim como as crianças que expressam
seu mundo interior de forma livre. Portanto,
nesta capacidade e possibilidade de se expressar de forma similar, a criança demonstra
originalidade a estas produções.

As crianças em sua maioria apresentam grande interesse por obras de arte, que
contém cores vibrantes, traços, linhas, pontos
e temas que se aproximam de seu mundo
infantil. Segundo Rossi (1995):
Para a criança do primeiro estágio interessam a cor e o tema. Tanto faz se a imagem é figurativa ou abstrata, desde que
tenha cores luminosas, nítidas e abundantes. Prefere cores simples sem variações
de matizes ou tonalidade, mesmo numa
imagem abstrata. Isto porque sua cognição está muito perto da ação concreta, do
realismo, e ela não opera com abstrações
e esquemas (ROSSI, 1995, p. 27-34).

Segundo Sans (2005, p. 71), a arte
contemporânea se revela com a mesma impetuosidade do desenho infantil, porque “ela
caracteriza-se pelo lúdico e pela expressão.”
Desta forma, a criança mediante a sua forma
única e inerente de perceber e interpretar o
seu mundo demonstra uma grande simpatia
com as obras artísticas, e servindo de inspiração para muitos pintores.

A RELEITURA DE OBRAS DE ARTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Muitos educadores de Educação Infantil,
ainda não compreendem o termo Releitura de
obra de arte, pois “reler” uma obra é diferente de
procurar apenas reproduzi-la, porque é preciso
conseguir interpretar aquilo que se vê e usar a
criatividade, ao recriar uma obra, não é necessário empregar a mesma técnica usada pelo artista.
Na releitura de uma pintura, podemos
nos utilizar de outras formas de expressão
artística, como a escultura, a fotografia e a colagem, o importante é tentar criar algo novo,
sem negar a fonte que serviu de inspiração,
quando se trabalha a releitura é importante
estudar e analisar a obra do artista: o tema
que escolheu e de outros trabalhos seus, a
técnica utilizada, a época em que viveu, detalhes de sua biografia, artistas que admirou
outros artistas de seu tempo.
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Este tema de releitura de obras de artes na Educação Infantil com crianças de 2
a 4 anos, chega a se utilizar de práticas distorcidas, pois os educadores acreditam estarem realizando uma releitura com as crianças
nesta faixa etária. No entanto, neste período
a mesma se encontra na fase das garatujas
desordenadas representando movimentos rítmicos de ir e vir, e conforme vai avançando
em sua fase de desenvolvimento por volta
dos três anos vai se ordenando e passa a se
referir a objetos naturais, objetos imaginários
ou mesmo a outros desenhos e assim gradualmente vai inovando e experimentando,
repetições e combinações de elementos gráficos de início soltos e com significações, e,
mais tarde, com organizações mais precisas.
Portanto, a criança ainda não se encontra em
uma fase de desenvolvimento em que possa
realizar uma releitura de obras de Arte.
O que se observa, na verdade é que
as produções artísticas que são consideradas como releituras na Educação Infantil, são
realmente encaminhamentos relacionados à
cópia, que normalmente são impressas as
imagens e pede-se que as crianças pintem
de acordo com as cores da obra escolhida de
um artista, sendo denominadas de releitura,
é muito importante que os docentes, compreendam o significado e a diferença dessas
práticas de cópia e de releitura na Educação
Infantil.
Segundo a revista Avisa - lá, “Recriar dá
mais sentido” (2010):
As crianças na Educação Infantil não
possuem as competências e habilidades
necessárias para a produção de uma releitura. “A falta de consciência e controle sobre o processo comunicativo que a
criança pequena apresenta impedem-na
de reler uma obra, ou seja, transformar
alguns de seus aspectos para tornar suas
interpretações sobre a imagem mais comunicativa e expressiva possível.” Como
diz Gardner, “crianças de até 7 anos ainda não conseguem apreciar com clareza

as diferenças entre ilusões artísticas e
experiências reais, pois, para elas, uma
obra de arte é a própria realidade, e não
seu símbolo ou representação'' (REVISTA
AVISA, 2010).

Nesta etapa de desenvolvimento o importante seria utilizar as imagens de obras de
arte impressas e afixadas na parede da sala,
para que as crianças possam fazer uma observação livremente e assim passem a construir um repertório de imagens de referência
e aprender a reconhecê-las, aprendendo a
expressar suas ideias e sensações sobre tais
figuras por meio de sua fala, do corpo ou de
outras experimentações artísticas nas mais
variadas linguagens. O educador deve atuar
como um provocador da apreciação e leitura
da imagem através da roda de conversa.
A arte no cotidiano da Educação infantil é muito importante e as crianças têm que
estar expostas às diferentes linguagens expressivas, em um ambiente enriquecido diariamente pela arte para que venham a ser
conhecedoras e apreciadoras das manifestações artísticas, possibilitando a estas desenvolverem um olhar interessado, cuidadoso,
mais apurado, enriquecendo o seu repertório.
As crianças a partir dos dois anos devem “aprender a utilizar diferentes ferramentas,
suportes e materiais e diferentes posições espaciais e corporais para desenhar (sentado, em
pé, deitado de bruços, etc.), para explorar diversas possibilidades de traçar garatujas, desde as
mais desordenadas até os diagramas, radiais,
etc. A partir dos três a quatro anos os educadores devem direcionar as crianças a aprender
a orientar-se na produção de seus desenhos
por conhecimentos tipicamente visuais – tais
como ordenações de espaços vazios, cheios,
abertos, fechados, seja em plano bidimensional
ou tridimensional, a reconhecer seus desenhos,
distinguindo-os dos de outras crianças e a comentar aspectos do seu modo de produzir e
os resultados que mais aprecia em seu próprio
fazer” (RCNEI 1998, p.133, vl. 3).
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Atualmente na Educação infantil percebemos que muito educadores utilizam de
obras de Romero Britto, porém existem várias críticas não em relação às obras, mas
sim por ter se tornado como um “fast-food” e
levantam questões sobre o porquê será que
quando se pensa em trabalho de Artes, sempre relacionam a Romero, será devido às imagens e temas que abordados ou o tipo de propostas que são realizadas com as crianças,
como reprodução para se colorir, releituras,
modelagem com figuras de suas obras, cartazes em que organizam as crianças de duas
em duas de cada vez para controlarem melhor seus movimentos, em que todas participam, com suas pinceladas, da confecção da
“obra”, reproduções decorando as paredes
de escolas, estampando produtos variados
e, principalmente, em murais com “trabalhinhos” das crianças. Porém, a arte tem que
ser de livre expressão da criança e não com
normas, regras, ou modelos para se chegar
a um produto pensado pelo adulto.
A arte não deve ter a finalidade de corrigir, etiquetar, didatizar, controlar, informar, as
crianças têm que ter liberdade, para escolherem a cor que quiserem pintar os seus desenhos, pessoas “voando”, nuvens roxas, céu
verde. O educador ao trabalhar a Artes com
as crianças têm que estar preparado para o
novo, o inusitado, a inversão, a descontinuidade, a surpresa e a poesia da criança, abrir
mão do lugar de controladores do pensamento e da expressão das crianças para ocupar o
lugar de coparticipantes dos seus processos
de pesquisa e criação, de facilitadores e mediadores apoiando as suas necessidades e
descobertas.

A arte desenvolve a imaginação, experimentação e criação, conduzindo as crianças
para os significados, que vão construindo nas
suas relações com o mundo e apoiando-as
na busca de novas possibilidades de dar forma às suas percepções e vivências.
Ensinar a linguagem artística é mais do
que ensinar técnicas de arte e oferecer modelos para as crianças reproduzirem e sim os
educadores têm que propiciar atividades em
que estas possam ampliar suas possibilidades de expressão e representação do mundo através de uma produção mais cultivada,
através de diversos materiais, ferramentas e
suportes.
A prática da releitura é indicada para os
estudantes maiores, do Ensino Fundamental,
precisamente a partir do 5º ano, pois nesta
fase a criança já apresenta um estágio de
desenvolvimento, que consegue interpretar as
obras e reconstruí-las utilizando de outras formas de expressão artística, como a escultura,
a fotografia e a colagem, criando algo novo,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo por meio de revisões bibliográficas promoveu informações, despertou reflexões e análises, gerando caminhos para melhorar a forma como o ensino e as aprendizagens
de Arte vêm sendo conduzidos na Educação Infantil.
O termo releitura na Educação Infantil sempre tem me intrigado como educadora, será
que realmente estávamos trabalhando este conceito, ou apenas reproduzindo obras de arte,
será que as crianças nesta faixa etária, estavam prontas para se trabalhar este tipo de trabalho
artístico, com esse estudo essas indagações foram sanadas, realmente estas não possuem
as competências e habilidades necessárias para a produção de uma releitura, neste estágio
de desenvolvimento.
Realizar uma releitura de obra de arte é “reler” uma obra, é diferente de procurar apenas
reproduzi-la, porque é preciso conseguir interpretar aquilo que se vê e usar a criatividade, ao
recriar uma obra, não é necessário empregar a mesma técnica usada pelo artista. Na releitura
de uma pintura, pode-se utilizar de outras formas de expressão artística, como a escultura, a
fotografia e a colagem, o importante é tentar criar algo novo, sem negar a fonte que serviu de
inspiração, quando se trabalha a releitura é importante estudar e analisar a obra do artista:
o tema que escolheu e de outros trabalhos seus, a técnica utilizada, a época em que viveu,
detalhes de sua biografia, artistas que admiram e outros artistas de seu tempo.
Nesta etapa da educação deve-se propiciar momentos em que a criança dialoga e
aprecia as obras de Arte e o educador tem o papel de mediar, facilitar e de instigar a curiosidade da criança, a criatividade, por meio da livre expressão para que se torne sensível à
linguagem artística.
Os educadores na Educação Infantil se sentem muitas vezes inseguros em relação às
suas práticas, tendo dificuldade para mediar o fazer artístico das crianças, pois muitos acabam
acreditando que estão interferindo no processo de produção e criação da criança, porque não
sabem até que ponto é possível interferir e onde se deve parar. Assim, a discussão deste tema
se faz necessário, para promover o processo de formação da criança na linguagem artística.
Seria ideal se o trabalho do pedagogo fosse juntamente com o educador de Artes Visuais,
esta parceria poderia proporcionar um aprendizado potencializado, e também poderia haver
uma troca de experiências entre os profissionais.
Podemos pontuar também a ausência de espaço físico apropriado para o desenvolvimento das aulas de Arte, falta de valorização dos profissionais, maiores investimentos na
formação continuada dos educadores, para refletirem sobre o fazer artístico da criança e
proporcionar a elas um melhor desenvolvimento na área artística, entre outros problemas. A
reprodução de práticas que não favorecem o desenvolvimento artístico das crianças, como
pinturas de desenhos impressos, produções artísticas em que se conduz a mão da criança,
para que saia um trabalho esteticamente perfeito, carimbos de pé e mão, continuam a ser
utilizadas por muitos educadores, inclusive com graduação em Artes. Devemos encarar a Arte
para além de produções e técnicas, mas como uma aprendizagem na linguagem artística de
fato.
Também é relevante, que o educador compreenda que os desenhos estereotipados,
empobrecem a percepção e a imaginação da criança e assim esta não consegue desenvolver naturalmente seu potencial, devemos oferecer maior espaço para a expressão livre, pois
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devemos ser contra a acomodação e reprodução e acreditarmos no poder de criatividade e
individualidade de cada um.
Muitos educadores já conseguem ter uma prática voltada para o desenvolvimento da
criança em que esta possa utilizar a imaginação para fazer o seu fazer artístico em meio a
desenhos livres, com diversos tipos de materiais, suportes e posições, mas ainda existem
várias unidades de Educação Infantil, que ainda utilizam essas práticas tradicionalistas.
O educador deve propiciar momentos em que a criança venha experimentar, explorar,
apreciar figuras e imagens de obra de Arte, dialogando com esta linguagem, e ofertando uma
variedade de materiais, como lápis e pincéis de diferentes texturas e espessuras, brochas,
carvão, carimbo, eleger um instrumento, como o pincel, as crianças que já manejem esse
instrumento, e usá-lo sobre diferentes superfícies (papel liso, rugado, lixa, argila etc.) ou um
mesmo meio, como a tinta, por exemplo, em diversas situações (soprada em canudo, com
esponjas, com carimbos etc), água, areia, terra, etc.
Oferecer variados tipos de suportes gráficos, como jornal, papel, papelão, parede, chão,
caixas, madeiras, o contato, uso e exploração de materiais, como caixas, latinhas, diferentes
papéis, papelões, copos plásticos, embalagens de produtos, pedaços de panos. Para que a
criança possa desenhar, deve se deixá-la livremente sem ter a intervenção direta do educador, por meio dos diversos materiais citados acima, propiciando assim o reconhecimento de
diferentes movimentos gestuais, levando a produção de marcas gráficas como o Referencial
Curricular nos orienta para se desenvolver uma prática de qualidade na linguagem artística.
O trabalho mediador do educador ajuda no desenvolvimento da capacidade de criação
da criança, por meio de suas orientações é possível motivar as crianças, utilizando perguntas, situações problemas, projetos, partindo sempre das necessidades destas e do que lhes
desperta o interesse, ampliando seus conhecimentos e sua visão.
Na Educação Infantil o educador deve propiciar momentos em que a criança venha a
desenvolver a sua garatuja, pois o ato de desenhar deve ser considerado um fator essencial
no processo do desenvolvimento da linguagem, bem como uma espécie de documento que
registra a evolução da criança, porque através deste, ela amplia a sua auto expressão e assim
pode atuar de forma afetiva no mundo, opinando, criticando, sugerindo, através da utilização
das cores, formas, tamanhos, símbolos, entre outros.
Nós educadores devemos ficar atentos para deixar a criança se expressar livremente,
sem fazer comentários negativos e sem apressá-la para que saia da fase das garatujas, pois
essas manifestações são importantes para o seu desenvolvimento e ações futuras. Quando
a criança é reprimida pode passar a ter medo de se arriscar e, consequentemente, de se
expressar.
Portanto, é imprescindível que o professor (a) na Educação Infantil, esteja em constante
formação continuada, realizando cursos que oportunizem um novo olhar para trabalhar a Arte
com as crianças pequenas e só assim poderá e exercer com responsabilidade e comprometimento seu papel de mediador (a) valorizando-a, possibilitando às crianças oportunidades de
auto expressão e grandes descobertas e possam assim se expressar, por meio das atividades
artísticas, as questões abstratas e complexas, que as mesmas não conseguem transmitir para
os adultos em seu contexto social.
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Este artigo por meio de revisões bibliográficas promoveu informações, despertou reflexões e análises, gerando caminhos para melhorar a forma como o ensino e as aprendizagens
de Arte vêm sendo conduzidos na Educação Infantil.
O termo releitura na Educação Infantil sempre tem me intrigado como educadora, será
que realmente estávamos trabalhando este conceito, ou apenas reproduzindo obras de arte,
será que as crianças nesta faixa etária, estavam prontas para se trabalhar este tipo de trabalho
artístico, com esse estudo essas indagações foram sanadas, realmente estas não possuem
as competências e habilidades necessárias para a produção de uma releitura, neste estágio
de desenvolvimento.
Realizar uma releitura de obra de arte é “reler” uma obra, é diferente de procurar apenas
reproduzi-la, porque é preciso conseguir interpretar aquilo que se vê e usar a criatividade, ao
recriar uma obra, não é necessário empregar a mesma técnica usada pelo artista. Na releitura
de uma pintura, pode-se utilizar de outras formas de expressão artística, como a escultura, a
fotografia e a colagem, o importante é tentar criar algo novo, sem negar a fonte que serviu de
inspiração, quando se trabalha a releitura é importante estudar e analisar a obra do artista:
o tema que escolheu e de outros trabalhos seus, a técnica utilizada, a época em que viveu,
detalhes de sua biografia, artistas que admiram e outros artistas de seu tempo.
Nesta etapa da educação deve-se propiciar momentos em que a criança dialoga e aprecia as obras de Arte e o educador tem o papel de mediar, facilitar e de instigar a curiosidade
da criança, a criatividade, por meio da livre expressão para que se torne sensível à linguagem
artística.
Os educadores na Educação Infantil se sentem muitas vezes inseguros em relação às
suas práticas, tendo dificuldade para mediar o fazer artístico das crianças, pois muitos acabam
acreditando que estão interferindo no processo de produção e criação da criança, porque não
sabem até que ponto é possível interferir e onde se deve parar. Assim, a discussão deste tema
se faz necessário, para promover o processo de formação da criança na linguagem artística.
Seria ideal se o trabalho do pedagogo fosse juntamente com o educador de Artes Visuais,
esta parceria poderia proporcionar um aprendizado potencializado, e também poderia haver
uma troca de experiências entre os profissionais.
Podemos pontuar também a ausência de espaço físico apropriado para o desenvolvimento
das aulas de Arte, falta de valorização dos profissionais, maiores investimentos na formação
continuada dos educadores, para refletirem sobre o fazer artístico da criança e proporcionar a
elas um melhor desenvolvimento na área artística, entre outros problemas. A reprodução de práticas que não favorecem o desenvolvimento artístico das crianças, como pinturas de desenhos
impressos, produções artísticas em que se conduz a mão da criança, para que saia um trabalho
esteticamente perfeito, carimbos de pé e mão, continuam a ser utilizadas por muitos educadores,
inclusive com graduação em Artes. Devemos encarar a Arte para além de produções e técnicas,
mas como uma aprendizagem na linguagem artística de fato.
Também é relevante, que o educador compreenda que os desenhos estereotipados,
empobrecem a percepção e a imaginação da criança e assim esta não consegue desenvolver naturalmente seu potencial, devemos oferecer maior espaço para a expressão livre, pois
devemos ser contra a acomodação e reprodução e acreditarmos no poder de criatividade e
individualidade de cada um.
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Muitos educadores já conseguem ter uma prática voltada para o desenvolvimento da
criança em que esta possa utilizar a imaginação para fazer o seu fazer artístico em meio a
desenhos livres, com diversos tipos de materiais, suportes e posições, mas ainda existem
várias unidades de Educação Infantil, que ainda utilizam essas práticas tradicionalistas.
O educador deve propiciar momentos em que a criança venha experimentar, explorar,
apreciar figuras e imagens de obra de Arte, dialogando com esta linguagem, e ofertando uma
variedade de materiais, como lápis e pincéis de diferentes texturas e espessuras, brochas,
carvão, carimbo, eleger um instrumento, como o pincel, as crianças que já manejem esse
instrumento, e usá-lo sobre diferentes superfícies (papel liso, rugado, lixa, argila etc.) ou um
mesmo meio, como a tinta, por exemplo, em diversas situações (soprada em canudo, com
esponjas, com carimbos etc), água, areia, terra, etc.
Oferecer variados tipos de suportes gráficos, como jornal, papel, papelão, parede, chão,
caixas, madeiras, o contato, uso e exploração de materiais, como caixas, latinhas, diferentes
papéis, papelões, copos plásticos, embalagens de produtos, pedaços de panos. Para que a
criança possa desenhar, deve se deixá-la livremente sem ter a intervenção direta do educador, por meio dos diversos materiais citados acima, propiciando assim o reconhecimento de
diferentes movimentos gestuais, levando a produção de marcas gráficas como o Referencial
Curricular nos orienta para se desenvolver uma prática de qualidade na linguagem artística.
O trabalho mediador do educador ajuda no desenvolvimento da capacidade de criação
da criança, por meio de suas orientações é possível motivar as crianças, utilizando perguntas, situações problemas, projetos, partindo sempre das necessidades destas e do que lhes
desperta o interesse, ampliando seus conhecimentos e sua visão.
Na Educação Infantil o educador deve propiciar momentos em que a criança venha a
desenvolver a sua garatuja, pois o ato de desenhar deve ser considerado um fator essencial
no processo do desenvolvimento da linguagem, bem como uma espécie de documento que
registra a evolução da criança, porque através deste, ela amplia a sua auto expressão e assim
pode atuar de forma afetiva no mundo, opinando, criticando, sugerindo, através da utilização
das cores, formas, tamanhos, símbolos, entre outros.
Nós educadores devemos ficar atentos para deixar a criança se expressar livremente,
sem fazer comentários negativos e sem apressá-la para que saia da fase das garatujas, pois
essas manifestações são importantes para o seu desenvolvimento e ações futuras. Quando
a criança é reprimida pode passar a ter medo de se arriscar e, consequentemente, de se
expressar.
Portanto, é imprescindível que o professor (a) na Educação Infantil, esteja em constante
formação continuada, realizando cursos que oportunizem um novo olhar para trabalhar a Arte
com as crianças pequenas e só assim poderá e exercer com responsabilidade e comprometimento seu papel de mediador (a) valorizando-a, possibilitando às crianças oportunidades
de auto expressão e grandes descobertas e possam assim se expressar, por meio
das atividades artísticas, as questões abstratas e complexas, que as mesmas não
conseguem transmitir para os adultos em seu contexto social.
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A INFANTIL E A APRENDIZAGEM: DO ATO DE OUVIR PARA O
ATO DE LER
RESUMO: Este trabalho resgata um pouco da história da Literatura Infantil mostrando sua
contemporaneidade. A Literatura Infantil é uma fonte enriquecedora de conhecimento e informação,
e oferece um método prazeroso e lúdico para que as crianças possam conhecer o mundo da
leitura pelo simples ato de ouvir histórias. Evidencia-se nesta pesquisa o quanto a literatura infantil
está presente na alfabetização e como pode ser uma grande aliada no processo de aquisição
da leitura e escrita. Sabe-se que as crianças são fascinadas por histórias e que essas favorecem
seu desenvolvimento cognitivo. Buscou-se aqui confirmar a necessidade da presença da literatura
infantil no cotidiano escolar como forma de transformação e função social. Ao formar leitores é
válido lembrar que como fonte de prazer e de sabedoria, a leitura não se esgota no seu poder de
sedução nos círculos da escola. Outros aspectos levantados foram as diversas formas de trabalho
com a literatura e possíveis recursos. Como realizar a contação para esta favoreça a aprendizagem,
ler para as crianças os diversos portadores textuais, a mediação é ampla e, certamente ocorrerá
um aprofundamento dos temas abordados com as crianças no ciclo de alfabetização. Através da
pesquisa bibliográfica constatou-se que a leitura proporciona ao pequeno leitor desenvolver sua
criatividade, imaginação e futuramente tornar-se um leitor, apto a exercer sua cidadania, consciente
da realidade social em que está inserido e das possibilidades de transformá-la.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Estratégias; Leitura e Escrita; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho pretende analisar a importância acerca das questões sobre o
papel da literatura no processo de ensino aprendizagem na alfabetização, com
a premissa de favorecer o ensino de forma sistemática, significativa e lúdica.

Igualmente, na sala de aula o ato de ler deve ter propósitos ligados ao interesse da
criança considerando que cada uma apresenta seu modo particular de compreensão cabendo
ao professor diferenciar e aplicar metodologias adequadas, para que toda criança possa se
tornar um leitor, desenvolvendo assim o hábito de ler com prazer.
Desde pequenas as crianças apresentam interesse e encantamento em ouvir histórias,
é comum que ao gostar de uma história a criança solicite-a repetidamente, ou reconte-a em
meio as suas brincadeiras de faz de conta.
A escolha deste tema: Literatura Infantil, como recurso pedagógico significativo do processo de Ensino e Aprendizagem, da alfabetização, pois percebe- se que crianças não se
interessavam pelas aulas, se dispersaram tudo indicava que as aulas de alguma maneira não
eram prazerosas. Instigando o desejo de compreender as razões que motivaram essa situação.
Diante disso, o presente trabalho pretende verificar a contribuição da literatura na aprendizagem, definir os principais tipos de histórias da literatura infantil, identificar e caracterizar
os tipos de recursos pedagógicos com relação às premissas da literatura infantil favorecendo
e buscando uma aprendizagem de forma sistemática e significativa.
São por estes motivos que procurei analisar as seguintes questões: De que maneira, a
literatura pode contribuir para o aprendizado das crianças? As atividades desenvolvidas pelos
educadores incluem a literatura infantil como um instrumento para a transmissão e construção
de conteúdo? Como o professor se enxerga nesta proposta de leitura e aprendizagem na
alfabetização?
A metodologia da pesquisa deste trabalho ocorrerá pelo estudo bibliográfico em que se
faz uso do levantamento de dados de várias fontes (sejam métodos ou técnicas empregadas),
será realizada uma consulta a documentos escritos, estejam eles impressos ou depositados
em meio magnético ou eletrônico e livros; artigos; publicações.
Em síntese, é de suma importância o tema escolhido, pois a criança que cresce em um
ambiente favorável ao desenvolvimento do gosto à leitura desde bem pequena, tendo contato constante com outros que apreciam a leitura, tem melhor domínio de vocabulário, o que
reforça a formação de um leitor funcional.
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LITERATURA E SEU SURGIMENTO NA
CONTEMPORANEIDADE
A literatura infantil, apesar de ser uma
vertente da literatura geral que prima na maioria das vezes pela escrita direcionada à determinada faixa etária, possui obras com conteúdo capazes de incitar o imaginário humano e
auxiliar na compreensão e resolução de conflitos internos de cada indivíduo em particular.
Nessa abordagem é possível refletir
acerca da multiplicidade de leituras que um
texto permite, pois a interpretação e compreensão de um texto dependem dos conhecimentos prévios do leitor, assim cada um encara as marcas textuais deixadas pelo autor
de maneiras diversas.
Portanto, o leitor deixa de ser um mero
decodificador (foco no texto) ou o detentor
dos sentidos (foco no leitor) e passa a ter o
papel de coautor, pois estabelece relações
ativamente. Ao considerar os três focos de
leitura (autor, texto, leitor) é possível pontuar
que o modelo descendente representa uma
evolução em relação à abordagem ascendente por descrever a leitura como processo e
não mais como um produto acabado.
Desse modo, a visão só se completa
quando os dois modelos são vistos como
complementares, já que operam interativamente na leitura, que é um processo dinâmico
de construção de sentidos e visão correspondente ao terceiro foco.
Entendemos que ao criar uma obra, necessita-se do leitor, pois o ato de escrever
somente passa a ter importância e significado
a partir da leitura, ou seja, a tríade autor-texto-leitor.
Ao romper com a leitura tradicional, a
relação com a tecnologia possibilita novas referências para os estudos acerca da leitura e
da identidade do leitor atual. Conforme explica, Abramovich (2010), o formato tradicional

de livro passa por várias transformações até
a sua consolidação. Ainda hoje, apesar do
processo de ressignificação das práticas de
leitura e escrita, o livro não perdeu o seu lugar
de objeto símbolo da existência humana e
responsável pelo registro da história da nossa
Civilização através dos milênios.
A leitura é o caminho que tornará uma
criança bem instruída, ou seja, irá desenvolver
a imaginação, criatividade, linguagem, entre
outros, sendo de suma importância para a
formação das crianças o costume de ouvir
histórias como incentivo ao exercício da imaginação que poderá repercutir positivamente
no futuro.
Se incentivada desde pequena a criança terá um futuro como leitor, com apreço e
o gosto pela leitura construído dia após dia,
mediante incentivos diários, ao exercitar a
imaginação e a criatividade. Conforme Abramovich (2010), entender que ser leitor é ter
um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo.
Diante disso, o momento mais indicado
para o estímulo, bem como para o desenvolvimento da leitura são os primeiros anos de
vida, assim surge o hábito da leitura.
De acordo com Cagliari (2001):
A leitura é extensão da escola na vida
das pessoas. A maioria do que se deve
aprender na vida terá de ser conseguido
através da leitura fora da escola. A leitura
é uma herança maior do que qualquer
diploma (CAGLIARI, 2001, p. 148).

Ocorre que o ato de ler envolve não só
a pronúncia das palavras, mas o mergulho na
história. Devemos estar focados no texto e ter
a compreensão das palavras, acompanhar a
evolução da frase e assim teremos a efetiva
percepção do que o autor deseja nos passar,
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Ler transgride o ato de reconhecer e pronunciar letras e palavras enraíza-se na
questão da compreensão do que se lê
da interpretação e da Intertextualização, o
que a escola talvez não ensine, mas que
se aprende com a experiência, a vivência,
a leitura de mundo (FREIRE, 2000).

Diante de todo o exposto, percebemos
que a importância da leitura, na face da alfabetização tem como objetivo a educação,
o desenvolvimento e o estímulo não só do
vocabulário, mas também da imaginação,
percepção, e senso crítico, sempre visando
contribuir não só na formação escolar, como
também, na formação pessoal e social.

A LITERATURA INFANTIL E A
APRENDIZAGEM: DO ATO DE OUVIR
PARA O ATO DE LER E ESCREVER
A Escola é uma instituição social privilegiada na promoção do desenvolvimento da criança
nas competências da leitura e da escrita. Nesse
aspecto a Literatura Infantil torna-se uma grande
aliada, estimulando o raciocínio, a imaginação, a
criatividade e o encantamento, despertando sentimentos e interpretações sobre suas vivências.
De acordo com Paiva; Rodrigues (2009):
São múltiplos os fatores que contribuem
para que a Literatura Infantil se faça cada
vez mais presente em nossas escolas: o
crescente desenvolvimento editorial da produção voltada para esse segmento; a qualidade das obras produzidas por escritores e
escritoras brasileiros (reconhecida mundialmente); as políticas públicas preocupadas
com a formação do leitor; a divulgação de
títulos e autores brasileiros por organismos
públicos e privados; as recomendações explícitas dos PCNs – Parâmetros curriculares Nacionais– para o desenvolvimento de
práticas de leitura em todos os níveis de
ensino; o empenho de inúmeros educadores em levar a leitura literária para as suas
práticas docentes e principalmente o fato
de a instituição escolar cumprir a função de
democratizar o livro, num país de poucas bibliotecas e de praticamente inexistente compra de livros em livrarias por esse segmento
da população que frequenta a escola pública” (PAIVA; RODRIGUES, 2009, p.103).

No ciclo de Alfabetização a Literatura
Infantil geralmente é vivenciada todos os dias,
seja pela leitura do educador ou pelo acesso
a livros e outros materiais escritos. O contato da criança com a escrita e suas práticas
ocorre também de forma indireta e direta, pois
a comunicação escrita está em tudo que nos
cerca, por exemplo: nos letreiros dos transportes, na identificação de objetos e lugares,
no acesso a aplicativos ao qual, desde bem
pequenas as crianças já utilizam (como o youtube escolhendo vídeos de seu interesse),
De fato, algumas crianças, por conta das
experiências relacionadas à leitura e à escrita vivenciadas em casa, ingressam no
ensino fundamental com conhecimentos e
habilidades fundamentais para a alfabetização adquiridos desde muito cedo, como o
conhecimento alfabético e a consciência
fonológica. Essas crianças terão mais possibilidades de obter sucesso no processo
de alfabetização e de aprender a ler e escrever ao menos palavras e textos simples
até o final do 1º ano (PNA, 2019, p.32).

Dessa forma, ter contato com histórias
variadas promove mais do que o aprendizado
da leitura, do hábito/prazer de ler e de ouvir
é uma maneira de ajudar a criança a perceber e compreender o seu eu, o outro e os
ambientes sociais através de contextos reais
e imaginários. Isso possibilita a formação de
cidadãos capazes de entender a realidade
social, atuar sobre ela e transformá-la.
Para que a literatura infantil assume
cada vez mais uma função artística e social
faz sentido que o professor tenha um olhar
mais crítico quanto a seus propósitos ao valorizar e buscar se apropriar tanto dos conhecimentos prévios da criança quanto da variedade de histórias e das potencialidades de cada
uma. Assim poderá fazer mediações que provoquem reflexões importantes para seus alunos. Como elucidado, existem vários tipos de
histórias que são trabalhadas, as principais
são: conto, lenda, parlenda, fábula, apólogo
e crônica.
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Inicialmente, o conto, caracteriza-se
pela narrativa curta, ação única, poucos personagens e acontecimentos. Dentro deste gênero, existem: Os contos de fadas (ou conto
maravilhoso), que apresentam uma visão mágica da realidade com presença de fadas ou
não. As personagens, os lugares e tempos
não são determinados historicamente, o que
fica claro pelo início genérico do “Era uma
vez”. Apesar disso, sabemos que sua origem
é medieval, período aproximado em que se
passa a maioria de suas histórias. Nesse tipo
de conto, o leitor espera um final feliz e uma
moral da história, o que costuma acontecer.
Existem também, os contos do cotidiano, que têm crianças sozinhas ou em grupos
como personagens vivendo conflitos na rua,
na escola, em casa e, por fim, os contos de
aventuras e de problemas sociais, entre outros.
Um exemplo é o conto da Bela Adormecida.
Já nas lendas, temos a incrível mistura
do real com o lúdico, o fantástico, nesse tipo
de texto a realidade se mistura com a fantasia
e explicam alguns acontecimentos considerados sobrenaturais e fantásticos. As lendas
nasceram contando as histórias dos santos,
mas ao longo do tempo modificaram e trazem
agora contos a respeito da tradição e cultura
de um povo.
Temos também, as parlendas, são textos que são recitados com ritmo, o que torna
a compreensão e a memorização mais fácil,
principalmente para Ciclo de Alfabetização
tornando as mais criativas e atrativas. Surgiram da sabedoria popular e da história das
tradições populares do Brasil, e fazem parte
do folclore brasileiro. Por isso, são transmitidas ao longo das gerações. Um exemplo de
parlenda: “Um dois, feijão com arroz. . .” O
significado da palavra parlenda é falar muito e
possui origem no latim, vindo do verbo parlar
e que significa falar e suas principais características são a presença de rimas, com um
toque de humor.

Já as fábulas trazem a moral como ponto principal. Sua estrutura traz animais com
sentimentos humanos. São textos curtos e
de simples assimilação que tem uma função
de ensinar muitas vezes de forma moralista.
É um texto narrativo que muitas vezes pode
apresentar-se em prosa ou verso. A apresentação dos aspectos, virtudes, qualidades e
defeitos do caráter do homem, através do
comportamento dos animais.
Por ser um portador textual muitas vezes transmitido oralmente, existem várias versões de uma mesma história. A raposa e as
uvas, a cigarra e formiga, o leão e o rato, entre
outras, trazem ensinamentos que mexem com
o senso de moralidade. As personagens da
fábula trazem características humanas e sentimentos muitas vezes ensinamentos referentes
trazidos aos ditos pecados capitais: cobiça
orgulho, inveja etc..
Apólogos, apesar de semelhante à fábula por trazer personagens não humanos e
a moral no fim, o apólogo tem como foco os
objetos inanimados. Alguns personagens presentes no apólogo são: plantas, pedras, rios,
relógios e agulhas.
Por fim, as crônicas, entre os gêneros
da literatura infantil, a crônica é a que tem
maior proximidade com assuntos do cotidiano. Baseia-se na observação da realidade
trabalhada a partir de um sentido lírico. Dada
a sua relação com uma época, corre o risco
de envelhecimento.
Concluímos que a literatura oferece
para as crianças o mundo da fantasia, da
imaginação, o mundo real das informações e
dos fatos. Igualmente, ao fazer ligações com
suas experiências pessoais, a criança formula
novas hipóteses acerca de si mesma e do
seu ambiente promovendo condições para o
desenvolvimento intelectual e a formação de
princípios individuais para medir e codificar
os próprios sentimentos e ações.
30 - junho/2021 - Educar FCE

197

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Assim, a leitura é um instrumento valioso, principalmente na obtenção de conhecimentos relativos ao mundo exterior. Além de
ampliar e aprimorar o vocabulário contribui
para o desenvolvimento de um pensamento
crítico e reflexivo, pois possibilita o contato
com diferentes ideias e experiências.

As crianças muitas vezes só terão contato com literatura na escola. Por isso é importante que os professores oportunizem acesso
aos diferentes portadores textuais e que possam ser explorados nos espaços que contemplem o desenvolvimento de capacidades
específicas na literatura.

AS DIVERSAS FORMAS DE
TRABALHAR COM A LITERATURA NA
ALFABETIZAÇÃO

Um dos aspectos que determinam a
quantidade desses espaços é o tipo de material, sua diversidade e quantidade suficiente
para o número de crianças da turma. Nesses
espaços, contemplamos o direito de se expressar, proposto também na Base Nacional
Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017),
quando afirma que as crianças e os bebês
são criativos e sensíveis, expressam-se com
diferentes linguagens, sensações corporais,
necessidades, opiniões, sentimentos, desejos, narrativas e registros de conhecimentos
elaborados a partir de diferentes experiências,
envolvendo tanto a produção de linguagens
quanto a fruição das artes em todas as suas
manifestações.

Busca-se estabelecer um diálogo entre
os pressupostos teóricos que o embasam e
as práticas de leituras vivenciadas no período
de alfabetização onde perpassa por diversas
experiências de letramento que podem ser
vivenciadas pelas crianças ao ter contato com
diversos portadores textuais através da literatura infantil.
A escola deve adotar formas de trabalho
que proporcionem maior mobilidade às
crianças na sala de aula, explorar com
elas mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura,
utilizar mais materiais que proporcionem
aos alunos oportunidade de raciocinar
manuseando-os, explorando as suas características e propriedades, ao mesmo
tempo em que passa a sistematizar mais
os conhecimentos escolares. Além disso, é preciso garantir que a passagem
da Pré-Escola para o Ensino Fundamental não leve a ignorar os conhecimentos
que a criança já adquiriu. Igualmente, o
processo de alfabetização e letramento,
com o qual ela passa a estar mais sistematicamente envolvida, não pode sofrer
interrupção ao final do primeiro ano dessa nova etapa da escolaridade (BRASIL,
2010, p. 120).

O documento acima mostra a importância da Literatura Infantil para desenvolvimento
das crianças e da linguagem oral, mas temos que entender que ouvir histórias já é um
potencial exercício para que a criança tenha
curiosidade pelo mundo letrado.

Ao possibilitar essas experiências dá-se a crianças o direito de conhecer se fizer
presente, pois ao criar e inventar, as crianças
constituem-se como sujeitos.
Segundo Coelho (2000).
Desde as origens, a literatura aparece ligada a essa função essencial: atuar sobre as mentes, nas quais se decidem as
vontades ou as ações; e sobre os espíritos, nos quais se expandem as emoções,
paixões, desejos, sentimentos de toda
ordem [. . .]. No encontro com a literatura (ou com a arte em geral) os homens
têm a oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria experiência de vida, em um grau de intensidade
não igualada por nenhuma outra atividade
(COELHO, 2000, p. 29).
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O trabalho com literatura, na alfabetização as crianças, tendo em vista que, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular devem garantir experiências
que possibilitem às crianças experiências de
narrativas, de apreciação e interação com a
linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e
escritos.
O contato com a literatura infantil garantido no ciclo de alfabetização pode incentivar
a criança a buscar novos recursos, mesmo
não sabendo ler ela pode adentrar-se no mundo da leitura. Nenhuma outra forma de ler o
mundo dos homens é tão eficaz e rica quanto
a que a literatura permite (Coelho, 2000).
A fase inicial ou ciclo de alfabetização
em seu currículo traz a Literatura Infantil como
uma prática interdisciplinar e relacionada com
outros modos de expressão (o movimento, a
imagem, e a música). Porém nem sempre foi
assim, muito foi construído com leis, diretrizes
e orientações pedagógicas para que a criança que hoje chega ao espaço alfabetizador
possa ter contato com os diversos portadores
textuais.
Zilberman (1998)A escola assume um
papel duplo – o de introduzir a criança
na vida adulta, e ao mesmo tempo, o de
protegê-la contra as agressões do mundo
exterior, muitas vezes até tem assumido
o papel da família, que é o de educar.
Muitas famílias atribuem esse papel para
a escola por falta de tempo ou de uma
estrutura familiar, que falta amor, respeito, harmonia, diálogo. ZILBERMAN (1998,
p.18)

, afirma que:
Algumas crianças ao iniciar sua vida escolar, nunca tiveram acesso a qualquer tipo
de livro infantil. Vê-se que é indispensável
para a formação de uma criança, ouvir histórias. É assim que se inicia a aprendizagem
para ser um leitor, e sendo um leitor compre-

enderá com mais criticidade o mundo em que
vive. Mesmo numa contação de história está
em jogo muita aprendizagem, as observações
e anotações podem traçar caminhos novos
para as conquistas da linguagem oral e posteriormente a linguagem escrita.
Realmente, precisamos conhecer referências de ensino já instituídas, para podermos criar outras referências. Criar, imaginar
requer conhecer o tradicional, o convencional,
referências de boas práticas. A intenção não
é reproduzir um modelo, mas conhecer modelos possíveis para poder criar o nosso e
torná-lo também uma referência para futuros
contadores.
O planejamento das atividades é importante para que o professor possa organizar a
ação pedagógica definindo estratégias assim
a observação e o registro da atividade serão
mais eficientes.

A ESCRITA E A LITERATURA INFANTIL
Vygotsky (1993) adverte os educadores
para a necessidade de se organizar um conjunto de ações pedagógicas para intervir neste complexo processo de transição de um tipo
de linguagem escrita para outra, ou seja, de
um gênero a outro. Para estas intervenções
pedagógicas Vygotsky (1993), cita quatro
pontos fundamentais para a sua elaboração:
I.
A escrita em interação com a
criança deve ser motivada: relevante para a
vida necessária para a atividade em curso,
desejada pela criança.
II.
A escrita construída em interação
com a criança deve ser uma prática, em uso
significativo de leitura e produção de textos,
mais do que um ensino ou uma técnica.
III.
Como tal, ela deve constituir –se
como discurso (texto) está significativo está
inserido numa situação de produção significativa, formatado num gênero , ao invés de
manipular letras, sons e palavras.
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IV.
Os diversos discursos escritos
(gêneros) construídos em interação com a
criança devem ser pensados em sua transição, num processo contínuo de construção
social.
Este item é o que nos interessa, por
isso será mais explorado. Ele nos faz refletir
sobre a situação de produção dos diferentes
modos de linguagem ou de discurso (inclusive dos diferentes de discurso escrito ou gêneros), podemos pensar que estabelecemos
diferentes relações com nossos interlocutores
ausentes e virtuais; temos diferentes motivações de escrever e, diversa, caso estejamos
escrevendo uma carta para um amigo do interior ou pra um primo do exterior; ou uma
receita para a mãe que nos pediu; um relatório de avaliação para os pais de alunos;
uma ata de reunião para consulta de pares;
um requerimento para nossos superiores; um
panfleto de reivindicando aumento de salário;
uma carta para um jornal denunciando um
abuso, etc.
Este é a verdadeiro uso da escrita, como
função social, é o Vygotsky (1994) ressalta
tanto em suas pesquisas é a escrita “viva”,
aquela que tem motivo e intenção, seja para
informar , divertir, registrar, solicitar, reivindicar
ou protestar.
Assim a construção da escrita tem sentido, a criança tem muito mais a aprender do
que as letras, ou sílabas: com uma infinidade de gêneros viabilizados pela escritura se
abrem à criança quando ela começa a adentrar o mundo da escrita. Uns mais complexos
e abstratos que outros, mas todos com funções sociais.
Piaget (1970) e linguagem escrita, a
pertinência da teoria de Piaget (1970) para
compreender os processos de aquisição da
leitura e da escrita. Os estudos de Piaget
(1970) são de grande relevância nas áreas
biológicas, físicas, matemáticas e fisiológicas,
mas sua contribuição para a psicologia do

desenvolvimento é considerada como uma
revolução nesta área. O desenvolvimento
cognitivo ganha uma ênfase maior na Teoria
Piagetiana do que a dos desenvolvimentos do
afetivo, da moral, de valores, apresentando
maior preocupação com os processos pelos
quais o indivíduo desenvolve a inteligência e
adquire conhecimentos.
Segundo Piaget (1970), o conhecimento não pode ser concebido como algo pré-determinado pelas estruturas internas do sujeito, nem pelas características do objeto. Todo
conhecimento é uma interação entre ambos.
As estruturas formam-se mediante uma organização de ações sucessivamente exercidas
sobre os objetos (interacionismo). Graças ao
trabalho de Piaget (1970) e sua equipe, hoje
sabemos que os processos que conduzem
às noções matemáticas elementares não passam pela memorização nem por atividades
mecânicas de reprodução, pois felizmente nenhuma criança espera receber as instruções
de um adulto para começar a classificar, para
ordenar os objetos de seu mundo cotidiano.
Tanto a teoria psicogenética de Piaget
(1970) quanto à teoria contemporânea levaram a uma profunda reflexão em relação à
aquisição da língua escrita, considerando que
a criança formula hipóteses acerca da linguagem oral e possui um grande conhecimento
sobre sua língua, bem como em relação à
linguagem escrita.
Na teoria de Piaget (1970), um mesmo
estímulo (ou objeto) não é o mesmo a menos
que os esquemas assimiladores à disposição
sejam também os mesmos. Isso equivale a
colocar o sujeito da aprendizagem no centro do processo, e não aquele que, supostamente, conduz a aprendizagem (o método,
na ocasião, ou quem o veicula). Isso também
nos conduz a estabelecer uma distinção clara
entre os passos que um método propõe e
o que ocorre efetivamente ”na cabeça” do
sujeito. Com isso fica fácil perceber que a
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confusão entre métodos e processos leva,
necessariamente, à conclusão inaceitável de
que os êxitos na aprendizagem são atribuídos
ao método e não ao sujeito que aprende.
Tem-se o intuito de saber como a criança consegue interpretar e produzir escritas
muito antes de chegar a escrever ou ler convencionalmente, criaram situações experimentais e utilizaram o método clínico ou de exploração crítica, própria dos estudos piagetianos.
A criança busca a aprendizagem na
medida em que constrói o raciocínio lógico.
O processo evolutivo de aprender a ler e escrever passa por níveis de conceitualização,
a seguir relacionados, que revelam as hipóteses a que chegou a criança.
Nível 1: Hipótese pré-silábica; Nível 2 .
Hipótese silábica sem valor Nível 3 : Hipótese
Silábica com valor sonoro Nível 4: Hipótese
Silábico-Alfabética Nível 5: Hipó Graduação
em Normal Superior (2007),Pedagogia pela
Uniararas( 2008) ;pós graduação em Arte e
Educação Professor de Ensino Fundamental
na E.E Jeronymo Monteiro , Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil da PMSP,
EMEF Professora Geny Maria Muniz de Almeida Klein Pussinelli.
tesis Alfabética. A caracterização de
cada nível não é estanque, podendo a criança estar numa determinada hipótese e mesclar conceitos do nível anterior. Tal “regressão
temporária” demonstra que sua hipótese ainda não está adequada a seus conceitos. O
mesmo campo semântico deve ser respeitado
, assim como uma palavra polissílaba, trissílabo, dissílabo, monossílaba, e uma frase, para
que a sondagem da hipótese de escrita seja
verificada.
No desafio e nas características dos níveis no processo de alfabetização as autoras
como Ferreiro e Teberosky (1987) colocam
que, em cada nível, a criança elabora suposições a respeito dos processos de construção

da leitura e escrita, com base na compreensão que possui desses processos. Dessa
forma, a mudança de um nível para outro só
ocorrerá quando a criança se deparar com
questões que o nível que se encontra não puder explicar: ela elaborará novas suposições
e novas questões e assim por diante. Isso
significa que o processo de assimilação de
conceitos é gradativo, o que não exclui “idas
e vindas” entre os níveis.
Para abordar aspectos vinculados com
o ensino da leitura e da escrita, vê-se como
necessário fazer, previamente, um breve histórico acerca de como escrevem as crianças
no início do processo do processo de alfabetização, quando suas escritas se caracterizam por não se ajusta ao sistema de escrita
socialmente estabelecido, quando - poderíamos – dizer escrevem à sua maneira. Isto
faz necessário por que este livro se centra
em algumas propostas para os cursos iniciais
da escolaridade e porque o leitor necessita,
por conseguinte, de uma aproximação com o
tema mencionado. Não o fazê-lo tornaria difícil
a compreensão de várias colocações.

LITERATURA INFANTIL AMBIENTE
ALFABETIZADOR
Atualmente, com o ponto de vista de
Soares (2002), a palavra "alfabetização" está
sendo cada vez menos utilizada pelos pedagogos, principalmente devido às suas ligações com métodos muito mecânicos de
ensino. Tem-se preferido a enorme, porém
correta expressão "ensino-aprendizagem da
linguagem escrita" e, mais recentemente, passou-se a falar em processos de "letramento",
que ocorrem fora das escolas e também, de
forma mais sistemática, dentro delas, quando as crianças vivem em culturas em que a
presença da linguagem escrita é comum no
cotidiano.
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A partir de discussões sobre a criação
de "ambientes alfabetizadores", surgiu um
consenso sobre a importância, na alfabetização, de oferecer aos alunos rotinas repletas
de atividades de produção e leitura de textos.
As experiências mostram a importância de
atividades que exploram a literatura infantil, a
redação e troca de mensagens, a assinatura
de desenhos e trabalhos feitos em equipe, a
criação e redação de poesias, etc. Na opinião
de Ferreiro (1997) é necessário pensar sobre
as práticas educacionais e não só em métodos de ensino.
Até então supúnhamos que a alfabetização era uma aprendizagem estritamente
escolar e que as crianças só aprendiam o que
o professor lhes ensinava. Assim, primeiro o
professor devia ensinar as letras e/ou sílabas
escritas e seus respectivos sons e, se e quando essas correspondências estivessem memorizadas, os alunos seriam capazes de ler e
de escrever. Supúnhamos também que, se o
professor ensinava e a criança não aprendia,
ela é que tinha problemas de aprendizagem.
E que as crianças que não se alfabetizavam
precisavam de tratamento clínico, psicológico
ou psicopedagógico.

só ter acesso à informação sobre a escrita
dentro de situações de aprendizagem intencionalmente planejadas pela professora para
ajudar a criança a avançar em seu processo de alfabetização, mas também ter ou não
oportunidade de participar, de alguma forma,
de práticas sociais mediadas pela escrita.
O contato das crianças tanto com a
escrita quanto com a linguagem que se usa
para escrever (que é um direito de todas as
crianças, embora só as das camadas mais
abastadas da sociedade o usufruam) não precisa e não deve ser, nem de longe, a formação de sílaba, palavras e frases. E os textos
que vamos oferecer a elas não precisam nem
devem se parecer em nada com os das cartilhas. O que precisamos compreender é que o
processo de alfabetização é longo e começa
assim que a criança se encontra com material
impresso, desde que alguém diga a ela o que
está escrito. E que a maioria das crianças
que estão na escola pública depende quase
exclusivamente das oportunidades escolares
para ter acesso ao mundo da cultura escrita.
Esse acesso tem um papel decisivo em suas
possibilidades de sucesso escolar.

Como foi que certezas aparentemente
tão bem estabelecidas desmoronaram? Desmoronaram porque a mudança no foco das
pesquisas mostrou um elemento completamente novo: as crianças tinham ideias sobre
a escrita muito antes de serem autorizadas
pela escola a aprender.
Essa diferença faz sentido quando concebemos a alfabetização como um processo
no qual o aprendiz vai construindo e reconstruindo suas ideias sobre o sistema de escrita.
Um longo processo que não ocorre só na escola, mas também na vida e no mundo, pois
a escrita está por toda parte no meio urbano.
Portanto, desse ponto de vista, aprender ou
não a ler e escrever passa a ter um significado muito diferente. Passa a significar não
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De todo o exposto, pode-se concluir que o trabalho de reflexão e de operação que o
aluno faz sobre os textos que produz, tendo como suporte as leituras, as reescritas de textos
com sentido sociais, permite o desenvolvimento de um processo pelo qual o aprendiz pode
lidar com os usos da linguagem escrita em contextos reais, onde a escrita é viva. Como resultado desse trabalho baseado em projetos de acordo com as fases da escrita e faixa etária,
o aluno vai, paulatinamente, incorporando conhecimentos e expandindo seu mundo refletindo
e agindo, assim aumentando a sua capacidade de escrever textos.
É essencial, no entanto, que o processo de ensino-aprendizagem destinado à formação
do aluno produtor autônomo de textos se estabeleça num contexto interativo, dentro do qual
o professor assume o papel de estimular todos os participantes desse processo e, com isso,
proporcionar as condições necessárias ao desenvolvimento, em seus alunos, dos conceitos
necessários ao domínio cada vez mais amplo da tarefa de escrever.
Pode-se nesta pesquisa, mostrar a importância da Literatura Infantil na contemporaneidade e como recurso pedagógico. Mostra-se aqui a leitura no cotidiano das salas de aula do
ciclo de alfabetização por meio de estratégias estruturadas pelo professor garantindo assim a
aprendizagem. Destaca-se, sobretudo a possibilidade de ampliar esta pesquisa assim como
utilizá-la, pois traz exemplos de como pode ser feita a inserção da leitura nos anos iniciais de
alfabetização.
Percebe-se que ao inserir a criança no mundo letrado os desenvolvimentos do seu pensamento lógico e da imaginação são favorecidos ao terem contato com os diversos portadores
textuais: fábulas, contos, parlendas e poesia. Quanto mais acesso a diversos livros maior será
a facilidade de se alfabetizar. Esta função inicia-se na família. Uma família leitora proporciona
melhores oportunidades para as crianças, e isto se estende até o ambiente escolar onde é
aprimorado através das interações e práticas pedagógicas.
Não é demais lembrar que não é uma pesquisa inédita, mas busca-se aqui mostrar
experiências onde a criança é acolhida em suas especificidades levando-as para um mundo
cheio de imagens, sonhos, rima, imaginação e fantasia mostrando à criança um caminho
verdadeiro, desenvolvendo assim o hábito de ler, contar e recontar belas histórias.
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AUTORIDADE X AUTORITARISMO
RESUMO: Para exercer sua real função o professor precisa aprender a combinar autoridade,
respeito e afetividade; isto é, ao mesmo tempo em que estabelece normas, deixando bem claro
o que espera dos alunos, deve respeitar a individualidade e a liberdade que esses trazem com
eles, para eles poderem desenvolver o senso de responsabilidade. A questão do autoritarismo
é muito importante, pois muitos educadores em nome da autodisciplina acabam por ultrapassar
limites, tomando atitudes pedagogicamente questionáveis em relação aos alunos, gritando,
fazendo ameaças em relação aos conteúdos. Os professores com características de autoritarismo
veem a disciplina de seus alunos como uma provocação, sem se darem conta de que pode ser
um sintoma de rejeição e insatisfação dos alunos com a escola. Respeito se conquista e não
se impõe, o diálogo é a melhor maneira e caminho para a solução de problemas. A partir das
problemáticas aqui expostas este artigo vem com o objetivo de aprofundar nosso conhecimento
sobre como os educadores da educação infantil veem ou deveriam ver a autoridade docente, não
a confundindo com autoritarismo.

Palavras-chave: Autoridade; Autoritarismo; Diálogo; Liberdade.
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INTRODUÇÃO

A

educação infantil em suas diversas etapas até chegar aos dias atuais trouxe em sua
bagagem algumas situações, casos e atitudes docentes que hoje em dia são consideradas inadequadas. Para que se compreenda o porquê de certos rumos na educação
infantil é preciso explicar que esta surgiu no período precedente à proclamação da República, observam-se tentativas isoladas de proteção à infância, muitas delas orientadas ao combate das altas
taxas de mortalidade infantil da época, com a criação de entidades de amparo.
Ademais, a abolição da escravatura no Brasil suscitou, de um lado, novos problemas concernentes ao destino dos filhos de escravos, que já não iriam assumir a condição de seus pais, e, de
outro, concorreu para o aumento do abandono de crianças e para a busca de novas soluções para
o problema da infância, as quais, na verdade, representavam apenas um modo de “esconder” ou,
podemos dizer “camuflar” o problema. Foram então criadas creches que funcionam apenas como
depósitos de crianças, recebendo estes apenas cuidados domésticos. Tendo caráter assistencialista
e sendo administrada por médicos sanitaristas preocupados com a higiene das condições de vida
da população mais pobre, que dispunha em geral, apenas de moradias insalubres e superlotadas.
Atualmente muitos ainda possuem essa visão de creche, apesar da concepção sobre educação infantil ter mudado compreendeu-se que as necessidades das crianças vão além das domésticas.
Sendo agora entendidas como essenciais em um sentido mais amplo pensando no desenvolvimento
cognitivo, psicológico, lúdico, motor e sensorial.
Vale lembrar que, em 1988, a educação de 0 a 3 anos foi contemplada num texto constitucional como direito da criança, assim como na declaração universal dos direitos da criança e do
adolescente (Lei 8069190 ECA), que em seu capítulo IV do direito à educação, à cultura, ao esporte
e ao lazer, estabelece no artigo 54 que:
É dever de o estado assegurar à criança e ao adolescente:
IV atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade (educação infantil,
em creche e pré-escola às crianças até cinco anos de idade redação de acordo com a Emenda
Constitucional n.53/06.
É interessante notar que a partir desta lei, a creche então é vista como um lugar que funciona
com perspectivas de espaço de aprendizagem. Lugar esse que propicie descobertas, explorações
e avanços em diversos sentidos, onde a criança desenvolva suas habilidades.
Considera-se a Educação Infantil como fundamental na formação do indivíduo e tendo então
essa consciência, passou-se a entender que o atendimento à criança pequena possibilita a superação das precárias condições sociais a que ela está sujeita através de uma educação compensatória.
A educação compensatória defende a estimulação cognitiva e o preparo para a alfabetização,
e não apenas corrigir o comportamento (apesar de muitos educadores a simplificar desta forma)
adquirindo então o professor, muitas vezes uma postura rígida e autoritária. A escola ainda hoje se
depara com marcas de seu passado acadêmico que era baseada na abordagem tradicional onde
as crianças passavam a maior parte do tempo sentadas e concentradas nas atividades onde o professor alcançava nesse sentido o controle da situação, ignorando por muitas vezes a necessidade de
ação motora essencial para o desenvolvimento infantil. Inúmeros estudos comprovam que o objetivo
é alcançado em sua essência quando o caminho a se tomar não é esse.
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AUTORIDADE X AUTORITARISMO
As demandas posturais que implicam
grande controle do sujeito sobre a ação e
a intensidade em que o professor exige tal
postura infelizmente às vezes são superiores
a possibilidade da idade, propiciando a emergência de dispersão e impulsividade. Além do
que muitos pais procuram escolas com o perfil autoritário para educar os próprios filhos.
Querem que as escolas façam o que
não conseguem mais fazer em casa, seja
por falta de tempo ou por falta de autoridade.
Então, buscam instituições que sejam autoritárias pelo fato de exigirem obediência e,
não respeito, uma vez que há uma grande
diferença entre uma coisa e outra. Quem respeita está aceitando a autoridade, não o autoritarismo, visto que, uma escola onde exista
respeito terá educadores com autoridade sem
serem autoritários.
De acordo com Werneck (1987), o sistema tradicionalmente disciplinar das escolas desenvolvia a obediência, principalmente
no período de incidência do regime político
autoritário que reporta, ainda, a ligação sociopolítica e cultural com os paradigmas do
sistema monárquico no Brasil, neste sentido
o autor afirma ainda que quando do advento
da república, no Brasil, a filosofia positivista
exercia uma forte influência nos meios políticos e educacionais e caímos num sistema
de obediência civil, tendendo a aumentar na
medida do endurecimento das constituições
que centralizava o poder nas mãos dos governantes civis.
Era o império da obediência civil. Obedecer era, portanto, o mais importante. Obediência nos gabinetes, obediência nas fábricas,
obediência no trânsito, nas igrejas e nas escolas. A queda do imperador não correspondeu
a queda do imperial poder, os alunos acabavam temendo seus diretores e seus professores. Existia uma obediência para ser cumprida

e para os padrões da época, acabava dando
certo.
Isso não significa que os alunos estavam adquirindo conceitos de cidadania. Podiam, inclusive, nem pensar em respeitar, mas
simplesmente obedecer. Na referida época as
escolas civis eram organizadas com o propósito de estimular a obediência e a manutenção
da ordem, as religiosas incutiram as regras de
obediência da própria congregação, no Brasil
suas correntes são marcantes: a disciplina
militar para as escolas públicas e a disciplina
religiosa para as escolas confessionais.
Hoje se sabe que com a abordagem
social construtivista a criança aprende muito
mais, muito mais em atividades espontâneas que exigem movimento e que despertem
neles algum significado, do que o fato de estarem sentadas e imóveis. A criança pode estar sentada, parada, imóvel em uma postura
típica exigida pelo professor e não prestar a
mínima atenção na atividade proposta.
Entendemos por isso que o professor
através de atividades procure ajudar a criança
a se desenvolver e a construir conhecimentos,
mas nem sempre seus objetivos são alcançados, se concluídos, o caminho é lento e difícil
uma vez que ele depara-se com crianças que
julga ser indisciplinadas, adquirindo então por
diversas vezes uma postura de total impaciência e incompreensão da realidade, esperando
do aluno uma submissão com muitas regras e
ordens que nem sempre são compreendidas
por seus alunos.
Por isso então, é necessário que o professor esteja atento aos apelos que no mais
das vezes não são verbais, ou seja, existe a
necessidade da abertura de uma visão de
mundo, pois tomando essa posição podem
ser justificadas muitas situações em sala de
aula.
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Antigamente, o professor era tido como
um general, tanto que Regis de Morais relata
a inesquecível imagem que guarda em sua
memória: de seu irmão indo para a escola
(o antigo ginásio) trajado militarmente. Logo
então, é impossível não vir em nossa mente a
imagem do professor dando ordens aos completamente passivos alunos, é possível enxergá-lo como que imagina ser um moralista e
até pior: um adestrador do comportamento
humano. [...] A disciplina ”fabrica” indivíduos;
ela é a técnica específica de um poder que
toma os indivíduos ao mesmo tempo como
objetos e como instrumentos de seu exercício
(FOUCAULT, p. 143. Vigiar e punir).
O importante é que exista a compreensão de que esse “poder” ao contrário de
tantos outros, se em excesso torna-se autoritarismo. Então, numa situação em que um
aluno se encontra face a face com um professor autoritário, como se atrever a contestar o
que quer que seja nas atitudes e no discurso
deste suposto protagonista maior do ensino?
Por incrível que pareça, muitos confundem coisas tão distintas como autoridade e
autoritarismo, a justificativa de muitos educadores é que o autoritarismo nada mais é do
que um equívoco momentâneo, descartando
ser uma postura já adquirida e contínua. É
válida a concepção de que não é possível
pensar em educação sem uma reflexão sobre
a autoridade.
A autoridade é simplesmente essencial,
ela respeita a criança, não a ofendendo, nem
a oprimindo, na verdade, a autoridade faz com
que a criança se sinta segura e com um sentimento de conquista. A autoridade precisa ser
aceita e quando tem um sentido de liderança
e nada tem haver com chefia. O professor tem
sim que fazer uso da autoridade cumprindo o
processo de desenvolvimento.

O nosso papel é educar o ser humano
em evolução para viver uma realidade. Compreendemos então que, adquirindo e fazendo
uso da autoridade é preciso ter a consciência de que em nosso interior deve haver um
equilíbrio de forças e tendências, aliás, não
podemos esquecer que o professor também
é humano, ou seja, é um indivíduo situado
e que participa ativamente de uma cultura e
uma (às vezes rude e triste) sociedade, recebendo diversas influências.
O professor ao utilizar-se do autoritarismo não contribui de forma significativa para o
desenvolvimento moral e intelectual de seus
alunos descartando a possibilidade da construção da autonomia por parte dos seus alunos.
Não há desenvolvimento da autonomia
num ambiente onde prevalece o autoritarismo do professor e em que os alunos vêem
o professor como o dono exclusivo do saber. Muitos desses alunos que vivem em um
ambiente como este (que prevalece o autoritarismo) vivem o resto de suas vidas de
cabeça dobrada e sem vontade própria (o
que também acontece de forma subliminar é
que a realidade muitas vezes mostrada esta
mascarada, alienando então o aluno), outros
desenvolvem no intimo, com sua forte revolta,
uma certa hipocrisia tornando essa hipocrisia
um recurso, buscando então um refúgio, um
apoio, mas permanecendo em silêncio.
Historicamente o autoritarismo é facilmente associado em um contexto educacional, seja relacionado à educação religiosa ou
militar, que foi adotada, por muito tempo, no
trabalho pedagógico. Sua característica principal é que os alunos sofrem com a ausência de diálogo, pelo fato de que as decisões
fundamentais são tomadas por quem “tem
autoridade``, algo que jamais pode ser questionado ou discutido. Nesta perspectiva o aluno se cala por temer as punições e ameaças
(implícitas ou explícitas), através de notas,
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reprovações ou até constrangimento em público, com isso a relação professor-aluno vai
se enfraquecendo diariamente. Desta forma,
a educação que se baseia no autoritarismo
tende a gerar indivíduos submissos.
A visão autoritária tende a utilizar o
medo como forma de manter o controle. As
regras são impostas aos alunos, que precisam obedecer cegamente. E não há praticamente diferenciação entre crianças e adolescentes, alunos do ensino fundamental ou do
ensino médio, no sentido de que todos devem
acatar as normas sem questionamentos. Porém o que percebemos é que esta autoridade
baseada no medo, não tem se sustentado na
realidade atual. As crianças da nova geração
estão recebendo um tipo de educação menos
rígida do que a educação militar dos anos
da ditadura. Em função disso, não é possível simplesmente querer controlar os alunos
através do medo, mas sim encontrar alternativas para lidar com estas crianças de maneira
mais afetiva.
A formação do professor e a superação dos paradigmas tradicionais são dois
pontos iniciais a serem transformados, para
que o professor possa, através da sua prática
educativa, contribuir na formação autônoma
do aluno e por meio dessa relação, construir
paralelamente a tão almejada disciplina na
sala de aula, que deve se estender a vida
do aluno. É importante que se compreenda
que as idéias da formação e de paradigmas
tradicionais se direcionam para a prática educativa no sentido das relações interpessoais,
ou seja, a relação professor-aluno. Acrescenta-se ainda que ao se referir à superação dos
paradigmas tradicionais, acredita-se na importância de se deixar de guardar e cultivar
uma herança pedagógica que não mais corresponde à realidade de nossos dias. Sendo
assim, o professor e todos os profissionais
envolvidos no processo educacional, devem
autenticar o caráter formal da escola através
de sua postura.

É importante que a autoridade esteja
também embasada no exercício e na vivência
da ética e do bom senso, permeando assim
as relações entre professores e alunos. Enquanto se conversa, se brinca, se expressa e
principalmente quando se criam regras para
o bom convívio.
Araújo ressalta:
Apesar de a moralidade estar relacionada
às regras, nem todas as regras têm vínculos com a moralidade. Em primeiro lugar,
deve-se observar o princípio subjacente à
regra porque se este não for de justiça, a
regra será imoral e, portanto, a indisciplina poderá ser sinal de autonomia. Outro
aspecto relevante a ser observado é a forma com que foi estabelecida: se imposta
coercivamente, ou estabelecida com base
em princípios democráticos. Se imposta
autoritariamente, o sujeito pode não se
sentir obrigado a cumpri-la, e a indisciplina pode ser um protesto em relação à
autoridade (ARAÚJO, 1996. p.110).

É então também através do olhar desse
autor que podemos notar mais algumas consequências do abuso da autoridade, por isso
que toda rebeldia e desobediência devem ser
cuidadosamente analisadas, pois podem estar escondidos nesses comportamentos as
injustiças que ocorrem na escola como um
todo, ou entre professores e alunos.
Porém isso não significa que o professor deva ser permissivo demasiadamente.
Araújo explica:
É possível que ele tenha um papel ativo,
energético, muitas vezes, sem ser autoritário, desde que os alunos sintam que
são respeitados, que existe coerência em
suas ações, que ele não busca privilégios
para si ou para alguns alunos em detrimento de outros, e que pauta suas cobranças em princípios ou reciprocidade
(ARAÚJO, 1996. p. 12).
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Quando afirmamos que não há desenvolvimento da autonomia com a presença do
autoritarismo, por outro lado a disciplina é
uma parceria da reprodução, Michel Foucault,
em seu livro “Vigiar e Punir”, estuda os mecanismos das disciplinas em seu poder exercido sobre os corpos. Neste sentido, pode ser
esclarecedor para a escola compreender as
técnicas e mecanismos disciplinares que organizam o sistema poder-submissão em sua
versão do dia a dia,
Houve, durante a época clássica, uma
descoberta do corpo como objeto e alvo
de poder. Encontramos facilmente sinais
dessa grande atenção dedicada então ao
corpo - ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, responde,
se torna hábil ou cujas forças se multiplicam (Michel FOUCAULT, p. 142. Vigiar e
Punir).

A disciplina conduz os corpos a relação
docilidade-utilidade, a obtenção do controle
se faz pela produção, é o resultado do trabalho dos corpos onde se instala o controle. A
“obsessão” pela disciplina também atinge a
organização do espaço físico, de forma que
esteja cada indivíduo em seu lugar, e em cada
lugar um indivíduo, evitando assim as distribuições por grupos e de compor todas as
aparições coletivas.
Preservando então comunicações úteis
e interrompendo todas as demais. Tornando
um espaço analítico onde o quadriculamento
permite a vigilância contínua. É a disposição
dos alunos que permite o olhar, isto é a vigilância. A subordinação a vigilância contínua
é produzida pela coesão interna do indivíduo,
isto é, ele é submisso.
A disciplina produz saber/poder. É o
registro contínuo do conhecimento. Técnicas
disciplinares são a garantia para o adestramento, algumas escolas assim organizam-se
de forma a reproduzir a submissão e produzir
os corpos dóceis que culminam na subordinação social, na dominação, na eliminação e na

aceitação. O que um professor com postura
autoritária não pode esquecer é que nenhum
poder é absoluto ou permanente, ele é transitório e circular o que permite a aparição das
fissuras onde é possível a substituição da docilidade pela meta contínua e infindável pela
libertação dos corpos.
Percebendo a instalação de regimes
autoritários nas escolas, que constrangem a
liberdade de escolha, sentimento e até mesmo de pensamento, o estudo de campos de
guerra muito se pode explicar sobre a reprodução de processos autoritários e violentos
em nosso cotidiano em situações tidas como
normais que muitas vezes se tornam invisíveis aos nossos olhos e lentes culturais. Assim, uma pergunta pode ser feita: porque a
violência às crianças estaria dentro de uma
estrutura de normalidade? Será a educação
das crianças “naturalmente” pensada dentro
das marcas da violência? Seria a humanidade
um atributo a ser construído depois de ser
criança? A humanidade para ser construída
passa pela violência?
Por ser a escola de “massas”, a organização de uma grande quantidade de crianças,
o professor muitas vezes se sente obrigado a
criar mecanismos que dêem conta de cumprir
seus objetivos de “educar”. A obediência, a
abstração e o pensamento instrumental são
traços marcantes nas atitudes rotineiras de
um professor autoritário. A autoridade de um
educador dentro da sala de aula é central.
Bourdieu (1982) trabalha com o conceito de autoridade em sua teoria da ação
pedagógica. Ele percebe uma violência na
ação pedagógica, na medida em que está
investida de uma autoridade, mas esta ação
tende a produzir o desconhecimento do arbitrário cultural que ela inculca como cultura
legítima, pelo fato de que, por ser reconhecido como instância legítima de imposição, ele
tende a produzir também o reconhecimento
do arbitrário cultural,
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Enquanto poder arbitrário de imposição
que, pelo fato de ser desconhecido como
tal, se encontra objetivamente reconhecido como autoridade legítima, a autoridade
pedagógica, pode ser violência simbólica
que se manifesta sobre a forma de um
direito de imposição legítima, reforça o
poder arbitrário que a estabelece e que
ela dissimula (BOURDIEU,1982. p.27).

Toda autoridade busca uma justificativa
para legitimar sua ação, procurando os mais
variados meios e argumentos que justifiquem
o exercício do poder.

É necessário lembrar que o ensino não
pode ser nada estático, que a sala de aula
não é apenas um lugar de transmitir conteúdos teóricos, que mostra no artigo 16,
17,18 abaixo:
ART.16-O direito à liberdade compreende
os seguintes aspectos:
I- ir, vir e estar nos logradouros públicos
e espaços comunitários ressalvadas as
restrições legais;
II - opinião e expressão;
III- crença e culto religioso;

Autoritarismo e autoridade, entendidas
nas dimensões aqui discutidas, são conceitos
bastante diferentes. O autoritarismo está ligado ao arbítrio e a práticas antidemocráticas e
anti-sociais. Autoridade ao contrário, refere-se
a uma prática pró-social, que tem como objetivo levar o ser humano a perceber as normas colocadas pela sociedade, a julgar sua
legitimidade e avançar no sentido de tornar
mais humana e democrática a vida em sociedade. Para que esse “tornar mais humano”
aconteça, a criança também é protegida pelo
estatuto da criança e do adolescente que diz:

IV- brincar, praticar esportes e divertir-se;

ART.5º- Nenhuma criança ou adolescente
será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação e
omissão, aos seus direitos fundamentais.

ART.18-É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório
ou constrangedor.

ART.6°- Na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais e a que
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento.
ART.15-A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo
de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

V- participar da vida familiar e comunitária
sem discriminação;
VI- participar da vida política na forma da
lei;
VII- buscar refúgio, auxílio e orientação.
ART.17-O direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da insanidade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos
valores, idéias e crenças, dos espaços e
objetos pessoais.

A sala de aula é também um lugar de
aprendizado de comportamentos e valores,
aquisição de uma mentalidade científica e
participativa, para que o aluno possa interpretar e transformar a sociedade.
No decorrer deste trabalho, fica nítido
que na relação professor-aluno em que em
que predomina a verticalidade das ações e
sentidos, esse tipo de educador com comportamento autoritário detém os meios coletivos
de expressão, impedindo a liberdade do aluno de modo que abranja todos os aspectos.
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Vale então lembrar que o papel do professor está intimamente ligado à função de
mediador do conhecimento, mas isto não significa que este educador deva adquirir uma
postura que bloqueie o comportamento natural e esperado das crianças, comportamento
esse que se compreendido resulta em uma
autonomia bem sucedida e com resultados
significativos e valorosos.
Tornar-se um educador facilitador não é
uma tarefa fácil, pois requer paciência e quebra de paradigmas. É preciso que o educador compreenda que o fato de não se impor
de maneira de maneira arbitrária e permitir a
interação dos alunos deixando fluir os conhecimentos de modo natural e interessante, não
significa uma perda de autoridade, mas sim,
uma autoridade com bom senso, isto é, na
medida certa para haver um respeito mútuo.
Buscar um andamento da aula, considerando o respeito e destacando o respeito
ao aluno, despertar nesta criança um sentimento de segurança, confiança e admiração
em relação ao professor.
É necessário, então, repensar os métodos e técnicas para a organização das escolas em função da construção solidária da
liberdade e da cooperação, da ação do corpo
pelas trocas e respeito mútuo.
O autoritarismo do professor torna sua
relação com o aluno um tanto quanto conflituosa, principalmente quando ambos tendem a
medir forças, sem possibilidade de criar uma
empatia ou laços de afetividade que devem
ser construídos por pequenos gestos e atitudes diárias. Apesar disso, o professor deve ter
como principal meta a transformação moral e
social de seus alunos.

É necessário enfatizar que cabe aos
professores e ao processo formal de ensino
viabilizar a construção de normas e de condutas sociais e de relacionamentos pautadas
em valores morais e éticos que permitam ao
aluno ser crítico e desenvolver habilidades necessárias a seu processo de adaptação ao
contexto em que vive, sendo capaz de atuar
como cidadão, visando a transformação de
seu espaço de convivência e relações.
O entendimento da didática como possível solução de conflitos na relação professor-aluno é centrada no conceito de que ”ao
estudarmos os passos didáticos, é importante
assimilar que a estruturação da aula é um processo que implica criatividade e flexibilidade
do professor”, logo regras impostas pelos professores impossíveis de serem questionadas
por seus alunos, prejudicam não só a relação
dentro da sala de aula, mas o processo educativo como um todo.
A valorização na relação das partes
envolvidas no processo educativo, professor-aluno, transforma o trabalho pedagógico em
uma ação conjunta, onde as regras criadas
em sala de aula são negociadas e cumpridas por todos os participantes do contexto.
A didática também é responsável pela materialização de uma nova consciência docente, centrada na divisão de responsabilidades
dentro da sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Porque então não dizer que a autoridade é também um contrato, dizemos isso porque
ela nasce do encontro de partes que se respeitam e que se sustentam sobre o consentimento,
respeitando assim a criança. Esta relação estabelecida entre o professor e seus alunos passa
ser construída por ambos em comum acordo, que conduz os alunos a aceitarem e entenderem
as regras como posturas e com possibilidades de mudanças.
Vale lembrar que autoridade surge de um consentimento, o autoritarismo é imposto. O
autoritarismo deforma o humano, pois quem se esconde atrás do autoritarismo nada mais é
que alguém que paralisa o conhecimento, desviando o foco do ensino apenas para si, para
sua total ignorância. O autoritarismo por parte dos professores aparece como uma das principais questões que influenciam na relação professor-aluno.
É relevante notar que a questão disciplinar é necessária em sala de aula, porém as regras ou limites criados devem ser discutidos com o outro participante do processo, o aluno.
Para que os mesmos desenvolvam autonomia de ideais e principalmente uma visão crítica
de mundo.
Muito se tem discutido sobre a relação professor-aluno no âmbito da educação, no
entanto esta não cabe apenas no contexto onde figura apenas professor e aluno, e sim é de
grande interesse também pela sociedade, pois, é esta relação que filhos, primos e netos vão
conviver boa parte da sua vida, seja ela quando criança, adolescente ou até mesmo adulto.
A figura do professor estará sempre presente em nossa vida.
Um dos problemas que aflige os alunos e preocupa também os professores é proveniente da própria natureza das suas relações, o acesso da autoridade, o autoritarismo. Ressaltando que a autoridade é um produto da relação aluno-professor e se realizada de forma eficaz
conduz o aluno a se disciplinar, sendo então este capaz de adequar seu comportamento à
determinadas regras, definidas por ele ou não.
Desta forma se cria uma disciplina onde o aluno participa ativamente das atividades
escolares, envolvendo-se nas tomadas de decisões e estabelecimentos de regras, questionando o professor, se relacionado com seus colegas, discutindo e opinando sobre as questões
colocadas na sala de aula. A autoridade não pode ser vista como um bloqueio da liberdade
do aluno, muito menos pelo fim da autonomia do mesmo.
Uma criança é tão simples, sensível e sua estrutura é tão bela que precisa ser preservada, sendo assim, sua receptividade deve ser programada, por isso é que a autoridade deve
ser humilde. O autoritarismo é rude, é arrogante, não tendo em vista o caráter vivencial da
relação professor - aluno, não dando uma significativa importância para o processo pedagógico, desconsiderando as desigualdades de acesso à cultura e informações educacionais.
Os atos educativos requerem também, dessa relação atitudes que resultem sensações
de liberdade, o autoritarismo não valoriza o diálogo com o mundo e com os outros, a criança utiliza-se de tal relação dialógica para compreender as transmissões de
conhecimentos, de conteúdos e de cultura.
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ANTIRRACISMO EM UMA ESCOLA EM TRANSFORMAÇÃO
RESUMO: Este Artigo é resultado de uma Pesquisa sobre “Antirracismo em uma Escola em
Transformação” em que vêm mostrando que a formação da identidade brasileira tem em sua
constituição um rosto negro, mas ainda precisamos resgatar a presença dos negros que ao longo
de sua constituição enquanto Nação excluiu os negros, negando-lhes direitos constitutivos que
fazem falta e que precisam constantemente ser resgatados para que a humanidade de uma cultura
e de um povo seja restabelecida, muito embora se tirar a população negra o Brasil enquanto
Nação fica sem rosto, sem Identidade. A pesquisa de cunho bibliográfico tem por objetivo resgatar
a presença da cultura africana no nosso processo de constituição do Brasil enquanto Nação.
A emancipação e o empoderamento passa pela vivência da cidadania que liberta, transforma
e coloca de pé um povo esquecido, mas que resistiu bravamente e que não volta mais para a
senzala.

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

A

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

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

Ramos (2017), tenta refletir o que significa ser um caso excepcional pelo fato de ter
nascido em uma ilha próximo a Salvador em
que havia quatro casas em energia elétrica é,
hoje, um bem sucedido ator, como sua esposa
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Taís Araújo. No entanto, é preciso ler a obra
de Lázaro Ramos sob a ótica da meritocracia, ou seja, quem quer consegue. O texto da
obra está muito bem escrito e vale a pena a
sua leitura até para mostrar que mesmo com a
discriminação e o racismo é possível ser “ser”.
Fanon (2008), em sua obra Pele negra
máscaras brancas ressalta que
[...] há uma zona de não ser, uma região
extraordinariamente estéril e árida, uma
rampa essencialmente despojada, onde
um autêntico ressurgimento pode acontecer. A maioria dos negros não desfruta do
benefício de realizar esta descida aos verdadeiros Infernos (FANON, 2008, p. 26).

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

O ser humano não nasce racista. Ninguém nasce com identidade étnica, ou seja,
nenhuma criança nasce com preconceito é
necessário ensinar alguém a ser preconceituoso. É preciso trabalhar na desconstrução do
preconceito e do racista. É um aprendizado e
isso se dá por meio da educação como uma
aposta, ou seja, na educação tranquilo, cla-

ra e científica, uma vez que ser racista não é
apenas um crime e uma ofensa ética, mas um
sinal claro de limitação intelectual.
Segundo Francis Bacon, “conhecimento é poder”. O conhecimento dirige o mundo
sempre. Bacon (1999), em sua obra “Novum
Organum ou Verdadeiras Indicações acerca
da Interpretação da Natureza”, se torna fundamental para nós, o que se sabe se torna um
empoderamento da existência humana.
Excluir pode se tornar uma estratégia de
controle, porque o conhecimento é poder. O
ser humano só leva uma coisa na sua bagagem – o conhecimento. Educação é poder,
educação liberta, transforma, tudo o que o ser
humano sabe se torna habilidade que terá para
o seu existir.
Portanto, é possível desconstruir o preconceito e o racismo que estão arraigados
em nossas relações que estabelecemos e ao
superar tais ações é possível perceber as mazelas que ainda nos encontramos e que precisam ser superadas almejando a igualdade
política e formal entre todos os brasileiros.
Freyre (1998), afirma que, as teorias
raciais europeias para atualizar e naturalizar
por meio da ciência, as desigualdades sociais
e raciais brasileiras no final do século XIX.
Schwarcz (1993), afirma que a “democracia
racial” é um rótulo político dado às ideias de
Gilberto Freyre buscando o precário equilíbrio
político entre desigualdade social, autoritarismo político e liberdade formal.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, defendeu em sua tese de doutorado,
publicada em 1962, que o preconceito racial
existe desde o período escravista e continua
a se perpetuar em nossas relações desde
antes da escravidão, passou pelo período da
escravidão, houve a libertação dos escravos
por intermédio da Lei Áurea, mas o racismo e
as relações de escravagismo continuam a se
perpetuar,
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O preconceito de “raça” ou de “cor” era
um componente organizatório da sociedade de castas. Nela, porém, a representação do negro como socialmente inferior
correspondia tanto a uma situação de
fato, como aos valores dominantes na
sociedade. [...] era um componente essencial e “natural” do sistema de castas.
[...] Apenas lateralmente, apesar da enorme importância desse processo, a função
reguladora do preconceito agia no disciplinamento das expectativas e possibilidades de ascensão social: no caso dos mulatos claros livres. Com a desagregação
da ordem servil, que naturalmente antecedeu, como processo, à abolição, foi-se
constituindo, pouco a pouco, o “problema
negro”, e com ele intensificando-se o preconceito com novo conteúdo. Nesse processo o “preconceito de cor ou de raça”
transparece nitidamente na qualidade de
representação social que toma arbitrariamente a cor ou outros atributos raciais
distinguíveis, reais ou imaginários, como
fonte para a seleção de qualidades estereotipadas (CARDOSO, 1962, p. 281).

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

Desvantagens sociais, desigualdades
sociais com um forte racismo é o que se vê,
no entanto, uma das formas mais eficazes de
superar o racismo arraigado em nossa história é a educação para transformação do ser
humano que poderá viver de forma que a cor
dos olhos e a cor da pele seja mais importante que o racismo que fere, excluí, mata tanto
fisicamente como psicologicamente, ou ainda,
deixa muitos seres humanos invisíveis para o
sistema que os descarta.
Para Hasenbalg (1979):
(a) discriminação e preconceito raciais
não são mantidos intactos após a abolição, mas, pelo contrário, adquirem novos
significados e funções dentro das novas
estruturas e (b) as práticas racistas do
grupo dominante branco que perpetuam a
subordinação dos negros não são meros
arcaísmos do passado, mas estão funcionalmente relacionadas aos benefícios materiais e simbólicos que o grupo branco
obtém da desqualificação competitiva dos
não brancos (HASENBALG, 1979, p. 85).

Segundo DaMatta (1990), o Brasil não
é uma sociedade que prima pela igualdade
social, pois convive com hierarquias sociais e
privilégios e isso conduz a uma falsa consciência ou falsa ilusão de que o “mito da democracia racial” está representado pelas elites e
pelo Estado que perpetua as desigualdades
raciais que acontecem no Brasil aprofundando
a dominação e opressão sociais.
Ramos (2017), afirma que, o racismo
está presente e muitas vezes é mais fácil considerá-lo brando:
[...] que existiam questões que não precisavam ser ditas, tinham de ser pensadas. Nestas discussões e negociações,
de vez em quando a preguiça impera. É
mais fácil escolher um argumento – como
defender que no Brasil o racismo é mais
brando – e insistir nele, dizendo que tudo
é mimimi ou mania de perseguição. Sem
assumir a complexidade, nada muda de
lugar (RAMOS, 2017, p .58).
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Não dá para ignorar o fato de que somos
um país que em sua constituição tem uma parte de sua identidade negra, mas nega isso ao
longo da história e que ainda continuar a fazer
vítimas de todas as formas sobretudo quando
a “carne negra”
Vivemos em um país que viveu por mais
de 300 anos a escravidão, um país com herança escravocrata e, por conta desse histórico de escravização a população negra acaba
ficando à margem sendo excluída dos seus
direitos que são assegurados por Lei, mas que
na prática as coisas não acontecem como deveriam acontecer em que se vive em um regime patriarcal que sustenta economia do país.
De acordo com Saffioti (2004):
Ele se estabelece como um pacto masculino para garantir a opressão de mulheres, as quais tornam-se seus objetos de
satisfação sexual e reprodutoras de seus
herdeiros, de força de trabalho e de novas
reprodutoras (SAFFIOTI, 2004, p. 105).

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

pois, temos a presença do mestiço, ou seja, o
mulato que era aquele ser, aquele sujeito que
não se identificava nem com o negro e nem
com o branco, filhos de violência dos Senhores
comas mulheres negras ou dos senhores com
as mulheres índias, portanto:
Para Nogueira (1955):
os indivíduos de cor, em condições de
subir socialmente, em geral, se unem com
pessoas brancas, seja como um meio de
favorecer a própria ascensão, seja como
um modo de consolidar o status já atingido, ou seja, ainda, porque a identificação
com as classes média e dominante implica a interiorização dos ideais sexuais
e estéticos destas (NOGUEIRA, 1955, p.
502).

Um país que tem a cor a negra e precisa
passar pelo processo de branqueamento, o
mestiço, o miscigenado vai “limpando” essa
população, mesmo estando “suja” a família por
ter o sangue negro, passa a ser redentora porque num país negro a gradação de cor uma
gradação de modalidade social de estratificação social.
A Lei Nº 10.639/2003 entre suas metas
visa garantir:
[...] o direito dos negros, assim como de
todos os cidadãos brasileiros, cursarem
cada um dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas,
orientados por professores qualificados
para o ensino de diferentes áreas de conhecimentos; com formação para lidar
com as tensas relações produzidas pelo
racismo e discriminações, sensíveis e
capazes de conduzir a reeducação das
relações entre diferentes grupos étnicorraciais entre eles descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, e povos
indígenas. Estas condições materiais das
escolas e de formação de professores
são indispensáveis para uma educação
de qualidade para todos, assim como é o
reconhecimento e valorização da história,
cultura e identidade dos descendentes de
africanos (BRASIL, 2003, p. 11).
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É preciso demarcar e deixar evidente em
qualquer análise que se faça que o racismo
existiu, existe e continuará existindo as lutas e
formas de resistência se constituem e se concretizam em movimentos com a organização
da população negra que é a maioria no Brasil,
As ações afirmativas constituem-se em
políticas de combate ao racismo e à discriminação racial mediante a promoção
ativa da igualdade de oportunidades para
todos, criando meios para que as pessoas pertencentes a grupos socialmente
discriminados possam competir em mesmas condições na sociedade (MUNANGA
& GOMES, 2006, p. 186).

Essa tentativa de uma identidade nacional, de uma nação homogênea só emerge, ou
seja, só vem à tona em momentos de Copa do
Mundo, no momento em que todos dizem “eu
sou brasileiro com muito orgulho, com muito
amor” poque no cotidiano dos brasileiros as diferenças são patentes principalmente se esses
brasileiros forem homens negros e mulheres
negras.
A sociedade brasileira, embora enfrente
constantemente impasses e contradições acerca do reconhecimento de direitos aos quais
todos os negros devem ter acesso, apresenta, gradativamente, mudanças significativas e
que vão empoderando negros e negras que
foram estigmatizados por muitos séculos e se
levantam para assumirem seus lugares. Nesse
sentido:
[...] ações afirmativas precisam ser implementadas pelas universidades, institutos
e escolas abrindo-se assim novos territórios para práticas formativas que girem
em torno da História e Cultura Africana e
Indígena, relações étnicorraciais, diversidade, preservação de nosso patrimônio
material e imaterial (ROCHA, 2012, pp.
98-99).

Esses elementos e essas lutas de resistência dos grupos do Movimento Negro trazem
a possibilidade de uma geração de orgulho de
ser negro e conseguir reconstruir a valorização
desse povo que foi escravizado, inferiorizado,

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

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como
aporte teórico o pensamento e os resultados
de pesquisas de autores consagrados que refletem sobre a temática proposta no sentido de
dar respostas para alguns problemas que surgem com os alunos no processo de aprendizagem educando-os para viver em uma escola
diversa com educação para o saber sensível.
A presente pesquisa partir dos aportes
teóricos os estudos de Bacon (1999), Banton
& Miles (1994), Brasil (1988, 2002, 2010), Cardoso (1962), Damatta (1990), Fanon (2008),
Freyre (1998), Hasenbalg (1979), Ramos
(2017), Saffioti (2004), Schwarcz (1989), e outros que abordaram a temática objeto de nossa
análise em discussão no presente artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, documentários, obras e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão acerca da inclusão
no processo de ensino-aprendizagem abordada na presente pesquisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se pensa em Racismo Estrutural independente dos seres humanos aceitarem
ou não, ele faz parte do cotidiano existencial das pessoas e constitui as relações no seu padrão de normalidade.
O racismo como modo de estrutura pode ser exemplificado no o funcionamento normal
da vida cotidiana dos seres humanos. Quando nos referimos ao racismo estrutural estamos
falando basicamente de três dimensões do racismo entendido nessa perspectiva que não
é patológico ou da forma como entendemos patologia, estamos nos referindo a economia,
política e de subjetividade, essas três dimensões constituem o que se chama de estrutural.
O apego ao passado escravagista leva a supremacia branca não faz com os que negros
sejam incluídos e aí o racismo se reproduz na medida em que estrutura as relações sociais,
há que se desconstruir a inferiorização dos negros e a desigualdade social que a supremacia
branca criou.
A intolerância precisa ser vencida, assim como o racismo e é urgente a criação de
condições para que o empoderamento de homens e mulheres aconteça de forma que isso
perpasse pela vivência da cidadania.
Me parece que um dos caminhos viáveis está na Educação Universal baseada nos
Direitos Humanos que proporcionará outras formas de olhar para criação de novos seres
humanos com novas mentalidades e novas possibilidades de empoderamento, vendo o ser
humano como sujeito dotado de potencialidades múltiplas.
Atuar no processo educacional proporciona mudanças visíveis no tratamento dos seres
humanos que precisam ser educados nos direitos humanos para vivenciar sua cidadania de
maneira que a equidade seja uma constante na vida das pessoas com quem nos relacionamos e estabelecemos contatos rotineiros.
O ser humano sofre uma dupla pressão por ser negro e por sofrer o racismo em sua
pele nas relações que vivencia. O empoderamento visa proporcionar que as pessoas vivam de
forma empoderada, ou seja, sem a vulnerabilidade social que são vítimas: jovens negros são
mortos, estão nas prisões como maior população, estão fora das escolas e das universidades,
as mulheres são violentadas, estupradas, espancadas, desrespeitadas e, ambos homens e
mulheres são violentados em sua dignidade humana mais profunda.
As políticas públicas precisam levar em consideração que o racismo existe e que deixa
os seres humanos mais vulneráveis e isso requer uma atenção direcionada, um olhar diferenciado e que se tenha uma política mais focada nessa parcela da população que necessita
mais desse atendimento para que o empoderamento venha acontecer de forma que possam
viver sua cidadania com seus direitos garantidos e assegurados por Lei.
No entanto, é preciso ter claro que a Lei não muda a cultura é necessário a criação de
uma consciência da cidadania com os direitos plenos garantidos para além da Lei, ou seja,
para que de fato na prática concreta da vida das pessoas esses direitos possam ter não só a sua validação como a sua concretude no chão da história
transformando a forma como não só a cultura foi sendo construída, mas a
própria cidadania foi sendo vista ao longo da história.
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A INCLUSÃO/ A EXCLUSÃO, A FAMÍLIA, A ESCOLA E A
SOCIEDADE
RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral discutir sobre Educação, destacando a importância
de a escola ser acolhedora, onde o aluno se sente incluso nas concepções práticas educativas,
apesar da falta de uma política de educação mais humana e democrática que provoca desafios
e ações conforme o Art. 1º da Lei 7853, de 24 de novembro de 1989.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Família; Sociedade; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

artigo destaca-se a situação das crianças, jovens e adultos portadoras de deficiência, que requer dos pais uma atenção de cuidados redobrados, desde o
seu nascimento, assim como destaca a “Declaração de Salamanca” na Espanha
que há a urgência necessidade do compromisso do Governo, Estados e Municípios para com
a educação para todos, destacando as crianças, jovens e adultos com necessidades especiais, onde destaca a inclusão no sistema educacional, requerendo um ambiente favorável à
interação com as outras crianças, destacando que toda criança tem direito à educação, com
suas características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem.
Conforme já exposto, o objetivo de destacar a necessidade da importância e concepções das crianças, jovens e adultos de inclusão para promover a integração na sociedade,
pois, os mesmos possuem capacidade de aprendizagem e desenvolvimento, onde a lei destaca como a sociedade e a escola devem trabalhar e avaliar a educação de crianças com
deficiência, para promover a integração entre alunos com desenvolvimento padrão e os que
apresentam maneiras diferentes de aprendizagem.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A proposta do trabalho será desenvolvida com alunos de inclusão e exclusão, tanto
na família, escola e sociedade, na escola CEU
EMEF Manoel Vieira de Queiroz Filho, com a
mediação entre alunos, professores, agentes
de serviços, coordenação pedagógica e direção, envolvendo uma organização de trabalho
pedagógico, com o objetivo da adequação
da aprendizagem e integração desses alunos,
através de critérios de análise de atividades
de escrita, leitura e exploração do ambiente
escolar.
A partir desse processo de observação,
serão realizadas algumas intervenções a fim
de que os objetivos sejam alcançados no processo de ensino-aprendizagem, como:
1 – Interação com a comunidade escolar, professores e alunos;
2 – Observação e mediação dos alunos
de inclusão ao qual o mesmo se encontra
todos os dias na unidade escolar;
3 – Orientação aos pais dos alunos de
inclusão sobre a interação com a escola;
4 – Procurar encontrar soluções para
satisfazer as necessidades educativas dos
alunos de inclusão que possuem dificuldades e obstáculos de aprendizagem ao depararem dentro da escola com os professores,
alunos, funcionários, coordenação e direção
para despertar a esperança de uma educação inclusiva.

A INCLUSÃO E A EXCLUSÃO NA
SOCIEDADE MODERNA
Segundo Blecher a inclusão e a exclusão na sociedade moderna, requer uma visão
sistemática sobre o acesso à educação principalmente para crianças de inclusão, como
destaca o escritor “(Emílio Figueira)”, jornalista, psicólogo e psicanalista, que na década
da ditadura militar, por ter paralisia cerebral,
enfrentou a exclusão, onde quando criança
era colocado só de cueca no palco com mais
crianças para fazerem deles experimentos e
pesquisas, como também Mantoan (2005) e
Mazzotta (1996) que discutem a inclusão e
exclusão com grande convicção de que indivíduos devem ser inserido num contexto escolar, onde os papéis de cada uma das modalidade de educação, principalmente a especial
e inclusiva que tange um atendimento com
modalidade de ensino que tenha objetivo,
O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social
e pedagógica, desencadeada em defesa
do direito de todos os alunos 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 (MANTOAN,
2005; MAZZOTTA, 1996).

Destacando-se que o movimento mundial pela educação inclusiva, tornou-se mais
decisiva com a Conferência Mundial de Educação para todos, realizada em 1990, na Tailândia e, posteriormente com a Conferência
Mundial sobre Necessidades Educacionais
Especiais, acesso e Acessibilidade que originou a conhecida Declaração de Salamanca,
com a participação do Brasil. Assim, sintetizando, temos:
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a) universalizar o acesso à educação aos
grupos historicamente excluídos como os
pobres, as minorias étnicas, as mulheres
e as pessoas com deficiência;
b) promover as necessidades básicas de
aprendizagem;
c) promover a equidade considerando a
qualidade do ensino;
d) priorizar a qualidade garantindo a
aprendizagem efetiva;
e) ampliar os meios e raio de ação da
Educação básica, nesse caso incluindo
a esfera familiar e os diversos sistemas
disponíveis;
f) fortalecer alianças que possam contribuir significativamente para o planejamento, implementação, administração e
avaliação dos programas de Educação
básica (Declaração de Salamanca).

A lei prevê que toda criança tem direito
ao sistema educacional, em todos os graus
de aprendizagem, independente se a criança
é portadora de deficiência, pois elas possuem
capacidade de aprendizagem, sendo assim
a necessidade e urgência de educação especial dentro do sistema regular de ensino,
endossando a Estrutura de Ação em Educação Especial, cujas provisões e recomendações, governo e organizações seja, guiados,
de que:
• toda criança possui características,
interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem;
• toda criança tem direito à educação
e, deve ser dada a oportunidade de
atingir e manter o nível adequado de
aprendizagem;
• os sistemas educacionais devem levar em conta a vasta diversidade das características e
necessidades dessas crianças;

• escolas que possuem orientações
voltadas às crianças portadoras de
deficiência devem buscar meios eficazes para combater as atitudes discriminatórias que há, para tornar a
escola acolhedora, uma sociedade
inclusiva e buscando educação para
todos;
• encorajem e facilitem a participação
dos pais, comunidades e organizações de pessoas portadoras de
deficiências nos processos de planejamento e tomada de decisão concernentes à provisão de serviços voltados para necessidades especiais;
• invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção
precoces, bem como nos aspectos
vocacionais da educação inclusiva;
• garantam que, no contexto de uma
mudança sistêmica, programas de
treinamentos para professores, serviços de formação que incluam a
educação especial dentro da escola.
A Educação Especial precisa incorporar
princípios pedagógicos para beneficiar todas
as crianças, de forma que elas reconheçam
e assumam as diferenças humanas em consonância com a aprendizagem de crianças
com necessidades.
Ao refletir a família com criança com
deficiência, nota-se que enfrentam várias situações, como a perda do objeto do desejo, a redução da renda, dos contatos sociais
e familiares; levando a família a reagirem à
adversidade, estabelecendo estratégias para
a adaptação e construindo soluções para
manterem o equilíbrio necessário da família
na sociedade, pela criação como sujeito e
cidadão que merece atenção, carinho, amor
e cuidados especiais.
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O maior problema das famílias com
crianças que apresentam crianças com deficiência, são famílias pobres e excluídas da
sociedade, pela deficiência financeira, cultural, preconceito e pobreza. Assim, o processo de inclusão, exige uma transformação na
mentalidade das pessoas em que se adapta
para inclusão de pessoas com deficiência e
prepará-las para assumir a cidadania.

A FAMÍLIA COMO AGÊNCIA DE
SOCIALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E
PARTICIPAÇÃO
Mesmo com modificações pelos quais
têm passado a sociedade, a família está contínua como micro célula da sociedade humana
e a unidade básica do desenvolvimento infantil, ou seja, a família é o agente principal da
socialização primária onde produz relações
de cuidados entre seus membros através da
proteção, do acolhimento, respeito à individualidade e potencialização, transmitindo de
geração em geração o envolvimento afetivo
e a identidade (CUNHA, 2010),

A FAMÍLIA E A INCLUSÃO ESCOLAR
A inclusão abrange várias situações,
entre as quais o Artigo 1º da Lei 7.853 de 24
de novembro de 1989, destaca-se que “ficam
estabelecidas normas gerais que assegurem
o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência,
e sua efetiva integração social, nos termos da
lei”, que são considerados os valores básicos
de igualdade de tratamento e oportunidade,
da justiça social, do respeito de seus direitos
básicos, inclusive dos direitos à educação,
à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência
social e ao amparo à infância.
Destaca-se L. S. Vygotsky, A. R. Luria
e A. N. Leontiev na compreensão da educação como ciência social, particularmente nas
pesquisas e estudos voltados ao processo de
ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência, tendo como relevância Vygotsky que

enfatiza em sua obra o papel da mediação
no processo de aprendizagem, que evidencia
a afirmação de que a criança não escolhe o
significado para a palavra, este lhe é dado
no processo de comunicação verbal com as
famílias e os adultos, que permite o pensar
do promover o aprendizado através de organização especial que envolve suas funções
e características para compreender o aluno
com deficiência como indivíduo social que,
dependendo das mediações recebidas em
seu ambiente físico e social, acione mecanismos compensatórios que entram em conflito
com o meio externo, para promover a maximização de sua aprendizagem.
A deficiência impede a pessoa de adaptar-se ao meio, de ter uma relação mais direta com o mundo, com seus pares. Portanto,
a mediação no processo de aprendizagem,
sendo uma ação em que o sujeito e o mundo
lhe permitem a apropriação dos meios para
auxiliar como instrumentos as experiências
para compreender o processo cognitivo permitindo que se concretize o acesso à cultura
de forma consciente, em que estabeleça a
conexões lógicas do desenvolvimento consciente do pensamento.
A relação da criança com outras crianças e os adultos favorecem as reorganizações
internas, impulsionando o desenvolvimento
das funções intelectuais superiores, que promovem a aprendizagem.
Em sua teoria, (Vygotsky) relata que o
desenvolvimento infantil e humano em geral,
como condição para que a criança passe por
transformações essenciais, desenvolver suas
estruturas fundamentais do pensamento e da
linguagem na qualidade das interações sociais, ela necessita da família, do seu grupo,
da escola e da sociedade, pois, uma criança
com deficiência sendo isolada do ambiente
familiar, escolar ou comunitário, torna-se uma
problema social e ético, causando-lhes prejuízos psicossociais na dinâmica sociogênica de
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seu desenvolvimento infantil sadio, necessitando assim, de intensas trocas psicossociais
que fortaleçam esse desenvolvimento , tanto
no círculo familiar, escolar e comunidade.
Obras escolhidas, volume V, Fundamentos de Defectologia escritos nas décadas
1920 / 1930 pelo psicólogo bielo-russo (Lev
Vygotsky), destaca vários temas ligados às
pessoas com deficiência, abordando ideias
centrais e conceitos para um projeto de inclusão escolar.
Para “(Emílio Figueira), incluir não tem
segredo, basta receber o aluno, colher com
amor, pesquisar o que ele realmente precisa,
ter a sensibilidades de desenvolver todos os
sentidos que lança sobre os alunos de inclusão rumo às ações a serem tomadas, sendo
que o professor precisa ter consciência de
seu compromisso e desafio ético de educar
a todos que pertencem ao seu alunado, buscando possíveis informações e recursos para
promover o desenvolvimento global do aluno
incluso”.
É de fundamental importância que a família esteja engajada diretamente neste processo de “escola inclusão”, reafirmando que
o nascimento de uma criança com algum tipo
de deficiência traz várias reações e sentimentos à família; uma desorganização emocional
que só encontrará o equilíbrio com a aceitação do fato.
Assim, os papéis que pais e professores
desempenham no desenvolvimento e educação da criança são próximos e complementares, proporcionando melhores oportunidades
no desenvolvimento de suas capacidades,
promovendo de forma natural a interação social entre todos os alunos.
Vygotsky descreve dois tipos de deficiências: a primária que seria um impedimento, dano ou anormalidades de estruturas ou
funções do corpo, restrição ou perda de atividades, sequelas nas partes anatômicas do

corpo, como órgãos, membros e seus componentes, incluindo a parte mental e psicológica com um desvio significativo ou perda; e a
deficiência secundária, que são as consequências, dificuldades e desvantagens geradas
pela primeira, ou seja, tudo aquilo que uma
pessoa com deficiência não consegue realizar em função de sua limitação na execução
de atividades ou restrições de participação ao
se envolver em situações sociais”.
Vygotsky destacou também a base para
o desenvolvimento de suas capacidades integrais, focando o desenvolvimento de pessoas consideradas normais e destacando os
aspectos qualitativos diversos, não apenas
suas diferenças orgânicas, mas de suas relações sociais, destacando-se que as crianças
especiais são constituídas como sujeito, não
são menos desenvolvidas em determinados
aspectos que as sem deficiência, mas que se
desenvolvem de outra maneira, que a aprendizagem interagem com o desenvolvimento,
produzindo abertura nas zonas de desenvolvimento proximal que é a distância entre aquilo
que a criança faz sozinha e o que ela é capaz de fazer com a intervenção de um adulto, potencializando o aprender, pois ele não
é apenas ativo, mas interativo, porque forma
conhecimentos e se constitui a partir das relações intra e interpessoais na troca com sujeitos que vão internalizando conhecimentos.
A participação da família no processo
inclusão social / escolar, apesar da reclamação dos professores sobre a apatia ou indiferença dos pais, como a falta de compreensão
e comprometimento entre as famílias, enfatizando apenas no processo de deficiência,
do que buscar a atenção para descobrir as
potencialidades e atender as dificuldades de
aprendizagem.
Famílias ditas como “funcionais” mobilizam-se para o sucesso da aprendizagem de
seus filhos, envolvendo-se, participando no
processo de tomadas de decisões sobre o
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ensino de seus filhos, quais procedimentos
utilizados, bem como as condutas a serem
tomadas.
• Segundo Montoan (1997), “a inclusão é o privilégio de conviver com
as diferenças." Para a educadora, na
escola inclusiva, professores e alunos aprendem uma lição que a vida
dificilmente ensina: respeitar as diferenças. Esse é o primeiro passo para
construir uma sociedade mais justa
(21 de fevereiro de 2009), que tanto
a valorização, quanto o conhecimento das características étnicas e culturais discriminatórias e excludentes,
têm indicado que novos caminhos
devem ser traçados nas instituições
e nas famílias, como por exemplo:
• Respeito aos diversos tipos de estrutura familiar;
• Acolhida das diferentes culturas, valores e crenças sobre educação inclusiva;
• Inclusão do conhecimento da família
no trabalho educativo;
• Estabelecimento de canais de comunicação para troca constante entre
família e escola;
• Acolhida de famílias com filhos deficientes e / ou com necessidades
educativas especiais, onde a “Declaração de Salamanca” refere ao
papel da família nesse processo de
inclusão, encorajando e facilitando a
participação de pais, comunidades
e organizações de pessoas portadoras de deficiência no processo
de planejamento e tomadas de decisões concernentes à provisão de
serviços para necessidades educacionais (MONTOAN, 1997).

A inclusão de crianças com necessidades especiais no ensino regular, depende
da participação da família no processo de
inclusão, com aspectos conceituais em relação à educação especial, sendo que “Moura; Valério” (2003 destaca que uma criança
representa uma série de significações, como
alegria, orgulho, união de pessoas queridas
e principalmente a vida, ou seja, o nascer
simboliza novas possibilidades que ocasione
transformações advindas de sentimento de
culpa, rejeição, desespero ou negação, alterando as relações sociais da família.
Glat (2007) afirma que a família influencia no processo de integração social da criança, que deve ser vista por dois aspectos, o
primeiro é a facilitação ou impedimento que a
família traz para a integração da pessoa portadora de deficiência, e a segunda é a integração da pessoa com a sua própria família,
havendo uma deficiência na integração, pois,
íntegras é construir juntamente com a criança
especial em seu espaço social, fazendo reconhecer de forma natural o convívio familiar.
Junior (1993) recomenda que o melhor
caminho seja que a família demonstre sua
condição humana em todas as acepções do
termo, seres que almejam se transformar, buscar e lutar para criar um ambiente que ofereça
segurança e oportunidade para essa criança
para descobrir e conhecer a sociedade em
que está inserida.
Abordar a questão da inclusão / inclusão não significa vê-la como algo experimentado somente por grupos culturalmente diferentes, ou por grupos rotulados como
deficientes, sendo que a problemática vem
atingindo a todos nas mais diversas formas,
ou seja, todos põem ser excluídos de alguma
situação e incluídos em outra, o que há são
jogos de poder, que dependendo da situação, da localização e da representação são
enquadrados.
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A inclusão no campo da educação, vem
atravessando espaço pela noção do sujeito
nas escolas junto com os ditos normais, descobrindo como sujeito das práticas sociais,
políticas, culturais e econômicas, onde Neto
(2000 descreve que o sujeito compreendido
pelo pensamento moderno representa concepções de sujeito instaurados pela filosofia
platônica e pela tradição hebraica, que mais
tarde foram retomadas pelo cristianismo, humanismo e idealismo alemão, onde o sujeito
passou a ser visto como uma unidade racional que ocupa o centro dos processos sociais,
que na sua realidade não estaria completa, faz-se necessário um projeto pedagógico que o
tire da menoridade e o transforme num dono
de sua própria consciência e um agente de
sua própria história.
Como a escola barra em certas burocracias, levando professores sentirem-se angustiados, com sentimento de impotência, onde
pais fogem de sua vontade de querer ver seu
filho progredir, famílias ausentes ao processo
de aprendizagem e tantas outras questões
inerentes à problemática da situação, que
qualquer interlocução entre teoria e prática
sempre são bem vindas, partindo-se do princípio que os docentes em geral, assim como
as crianças em desenvolvimento num movimento contínuo e constante na busca pela
melhor forma de ensinamento e aprendizagem, com questionamento às novas perspectivas e questões em torno do que pode fazer
é melhor para a adequação e aprendizagem
das crianças que apresentam dificuldades, as
crianças de inclusão, necessidades essa que
precisa encontrar entendimento em ambas as
partes, para evitar práticas condenatórias e
comprometedoras da aprendizagem, como
instrumento de pesquisa, leitura e releitura de
documentos voltados à inclusão e exclusão,
para que aponte novos caminhos para a solução dos problemas encontrados.

A escola junto com a sociedade tem
passado por grandes transformações, principalmente quanto ao acesso veloz da informação, com notícias variadas dos mais diversos temas, interesses e ritmos que conduz
à aprendizagem, onde a escola com as mudanças sociais, mantém seu caráter de importância como estabelecimento de ensino
coletivo, onde crianças e jovens permanecem
as suas vidas de cunho obrigatório, vivendo
os valores democráticos, que garantem a todos e cada um o direito de aprender e se
desenvolver com qualidade, assegurando a
permanência e a construção do pensamento
lógico, inspirados nos princípios da liberdade
e ideais de solidariedade humana.
Sabe-se que o processo de inclusão da
pessoa com deficiência no ambiente social e
escolar, com fomento de diferentes saberes
e sociabilidade, de âmbito nacional e internacional, bem como ações inclusivas de órgãos
públicos e entidades criadas por familiares
em parceria com o poder público e a sociedade civil, trazem conclusões e resultados de
forma a instigar o leitor à reflexão sobre a
sociabilidade da pessoa com deficiência e o
potencial que a escola e a sociedade podem
fornecer através de uma vasta gama de oportunidades.
A inclusão da pessoa com deficiência
no ambiente escolar sempre esteve ligada
ao contexto de transformações sociais pelas
quais os povos passaram, levando o conceito de educação a pensar em um ambiente
de acolhida para os alunos com deficiências,
desenvolver habilidades e competências de
respeito às suas limitações, reformulando
concepções que foca em um currículo equilibrado em que as pessoas com deficiência
consigam acompanhar o ritmo de ensino regular dos alunos, ritmo esse que garante a
aprendizagem.
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Precisa-se pontuar que ainda há muitas
dificuldades no que se trata em inclusão e
exclusão, para que ganha espaço em âmbito
global, destacando a importância da valorização da família, escola, Estado e País quando
se trata da inclusão/exclusão, ou seja, que
todos trabalham juntos, unidos, de braços dados em prol das crianças com deficiências.
Um fator muito importante a ser discutido em nossas famílias, sociedades e famílias
é o bullying, que acarreta tantas consequências, como o baixo rendimento escolar, alto
nível de estresse, pensamento de vingança,
baixa autoestima e baixa confiança, sintomas
como dores em geral, tonturas, febres e alergias.
Podendo desenvolver tiques nervosos,
depressão, fobia social e escolar, doenças do
tipo anorexia e bulimia, bem como a exclusão ou a auto exclusão da vítima, ocorrendo
de forma direta ou indireta, como agressões
físicas e verbais, extorsão, ameaças, comentários racistas, sendo as vítimas pessoas que
tem pouca habilidade de socialização, o que
acarreta inúmeros prejuízos, tanto de ordem
física, como psíquica.
Segundo Silva (2010, p. 21): “o abuso
de poder, a intimidação e a prepotência são
algumas das estratégias adotadas pelos praticantes de bullying para impor sua autoridade
e manter suas vítimas sob total domínio”. Tratando-se de prevenir ou erradicar os efeitos
oriundos do bullying, os grandes veículos de
comunicação têm como tarefa divulgar o assunto, contribuindo para a conscientização de
toda a sociedade, em âmbito social e escolar,
como diálogo coletivo para resolver os conflitos gerados diante da situação.

Através de abordagem clara e objetiva,
como solução para atingir pais, professores
e sociedade de modo geral, sendo que o
diálogo é a melhor forma para proporcionar
bons resultados, desenvolvendo aprendizagem educacionais e auxiliando no direito de
inserção no mundo do trabalho, da educação,
da saúde com acessibilidade ao exercício da
cidadania.
Sabemos que a inclusão de alunos com
necessidades especiais, têm surgido muitas
dificuldades e preocupações para os docentes que atuam com classes heterogêneas,
sendo que Vygotsky relaciona essa ideia das
interações sociais como fator significativo no
desenvolvimento da criança, fundamentando
a prática educativa através da mediação dos
professores, como forma de mediar o contexto da sala de aula, que leva a um ambiente estimulador para várias faces da aprendizagem.
O termo “inclusão” destaca uma série
de grupos diferentes, que apresentam deficiências, denominadas pessoas com necessidades educacionais especiais, tanto a responsabilidade do trabalho a ser desenvolvido,
quanto das dificuldades implicadas nos processos de aprendizagem, leva os professores
a buscar alternativas para atuarem no contexto da inclusão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões têm ganhado força nos meios sociais, percebendo-se a necessidade de
mudanças de atitudes nos âmbitos do sistema educacional, com efetivação de uma educação de qualidade voltada a todos, gerindo práticas pedagógicas adequadas ao processo de
aprendizagem dos alunos de inclusão no sistema educacional, que possibilite a aprendizagem
e o desenvolvimento de todos numa mesma sintonia.
Sendo a escola o panorama da educação inclusiva, onde se contempla a uma estrutura adequada havendo possíveis vislumbramento de toda a riqueza que se pode realizar, em
razão da diversidades que possibilitam salas de aulas heterogêneas, com diferentes níveis
cognitivos de aprendizagem para apropriar-se dos conhecimentos historicamente construídos
em suas vidas, suas histórias, que juntos, com suas diferenças, são capazes de se desenvolverem, quando a zonas de desenvolvimento proximal é ativada, enriquecendo a alavancagem
da aprendizagem e do desenvolvimento.
Vygotsky deu grande contribuição sobre o processo de inclusão, levando os professores, secretarias de educação, familiares e sociedade a ter um olhar diferenciado para esses
alunos, com seus próprios potenciais de aprendizagem.
As declarações das Nações Unidas destacam que como “Regras Padrões” sobre a
equalização de oportunidades para pessoas com deficiência, demanda que os Estados assegurem que pessoas com deficiência seja parte integrante do sistema educacional, que deve
ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível de aprendizagem com suas características,
interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem.
Os sistemas educacionais precisam designar programas de implementação no sentido
de que as crianças de inclusão com suas necessidades tenham acesso à escola, sendo acomodado numa pedagogia centrada na criança para satisfazer suas necessidades.
De acordo com CASTEL (2007) na França dos anos 1990 foi possível assistir uma explosão dos termos exclusão, onde o autor aponta algumas características que deveriam implicar como saliente que a inclusão não se encontra somente na situação em si, mas em um
conjunto de assistencialismo, das diferenças e das identidades, cuja trajetória é feita de uma
ruptura em relação a estados de equilíbrio, cujo termo de exclusão associa-se a conceituar
aqueles que se encontram em situações de extrema marginalização e abandono pelo Estado,
onde esta marginalização deixa de fora todo aquele rol de pessoas de vidas precárias sem
uma assistência de recuperação de educação para serem inseridas na sociedade. A questão
inclusão/exclusão não significa vê-la como algo experienciado somente
Este artigo mostra se este estudo foi contemplado, bem como as descobertas do texto,
evidenciando com clareza e objetividade as deduções extraídas dos resultados obtidos ou
apontadas ao longo da discussão do assunto.
Nesta parte do artigo estão relacionadas às diversas ideias desenvolvidas ao longo do
trabalho, num processo de síntese dos principais resultados, com os comentários do autor (acadêmico) e as contribuições trazidas a partir do estudo.
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A CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE LETRAMENTO
RESUMO: Para entender melhor a descoberta do processo de letramento com a leitura para as
nossas crianças, explorando manifestações e tendências educacionais no ensino da linguagem
verbal infantil, pautada nas ideias da Psicologia da aprendizagem dos psicólogos interacionistas:
Piaget, Vygotsky e Wallon, na autonomia dada à escola na construção de sua Proposta Pedagógica
e na atualização constante do professor. Comunicar, interpretar e ler são condições básicas para
o desenvolvimento humano, de modo que qualquer aprendizagem passa pela leitura. Quando se
aprende a ler, o mundo ganha outro sentido e tudo é descoberto. A capacidade de simbolizar
concede o acesso ao universo da linguagem, o mundo ganha sentido desde os primeiros instantes
de vida, quando a criança se descobre na possibilidade de comunicação.

Palavras-chave: Letramento; Aprendizado; Leitura.
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INTRODUÇÃO

A

escola muda sua forma de conduzir as tentativas de obter melhorias, isto ocorre
com o aparecimento das tensões, conflitos e esperanças da sociedade. Dias,
2001 cita: “A escola situa-se no centro de uma comunidade e não se restringe
apenas aos professores e funcionários”.
A escola deve ser um ambiente agradável e estimulante, seu objetivo principal deve ser
formar alunos pensantes, críticos e politizados que saibam compreender e atuar verdadeiramente e positivamente na sociedade.
O desenvolvimento humano necessita de algumas habilidades básicas para se comunicar, interpretar e ler, e toda aprendizagem se une à leitura. A visão se amplia com a leitura,
e através das palavras é que temos a descoberta de mundos.
O sentido desse mundo se dá nos primeiros anos de vida. A partir dos sons e gestos,
o bebê os utiliza como forma de comunicação para interagir com o mundo que o cerca. Além
da função comunicativa às crianças usam as palavras como forma de brincadeira, através de
cantigas, jogos, repetições e da escuta de histórias.
Além disso, a linguagem é um modo de compreensão dos significados que o mundo,
as coisas e as relações entre as pessoas possuem em um dado momento, grupo social é
determinada cultura.
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HISTÓRICO DA INFÂNCIA SEM SEU
PROCESSO DE APRENDIZADO
Para Ariés (1981), historicamente, a infância realmente foi determinada pelas habilidades dos adultos, modificando-se bastante ao longo da história. Até o século XII, as
condições gerais de higiene e saúde eram
muito precárias, o que tornava o índice de
mortalidade infantil muito alto. Nesta época
não se dava importância às crianças e com
isso o índice de mortalidade só aumentava,
pois não existia nenhuma preocupação com
a higiene das crianças.
Conforme Ariés (1978) a percepção de
infância e seus conceitos nem sempre existiram, em prol da criança, foram sendo construídos de acordo com as modificações e com
a organização da sociedade e das estruturas
econômicas em vigor.
Para Kramer (1999), a concepção de
infância da forma como é vista hoje é relativamente nova. Segundo a autora podemos
localizar no século XVIII o início da ideia de
infância compreendida como uma fase amplamente singular que deve ser respeitada em
suas particularidades.
Segundo Ariés (1981), as modificações
ocorreram a partir de mudanças econômicas
e políticas da estrutura social. Com o passar
do tempo, como demonstra a história, encontramos diferentes concepções de infância. A
criança era vista como um adulto em miniatura, e seu cuidado e educação eram realizados somente pela família, em especial pela
mãe. Havia algumas instituições alternativas
que serviam para cuidado das crianças em
situações prejudicadas ou quando rejeitadas.

Por volta do século XVI, não havia nenhum sentimento com relação ao universo infantil. A concepção de infância, até este momento, baseado no abandono, pobreza, favor
e caridade, neste sentido era oferecido um
atendimento precário às crianças; havia ainda
grande número de mortalidade infantil, devido ao grande risco de morte pós-natal e às
péssimas condições de saúde e higiene da
população em geral. Em virtude dessas decorrências e dessas condições uma criança
que morria era logo substituída por outra em
sucessivos nascimentos, pois na época ainda não havia, como hoje existe, o sentimento
de cuidado, ou paparicação, pois as famílias,
naquela época, entendiam que a criança que
morresse não faria falta e qualquer outra poderia ocupar o seu lugar.
A transferência de valores e dos conhecimentos, e de modo mais amplo, a socialização da criança, não era, portanto, de
nenhuma forma assegurada nem direcionada
pela família. Esta criança se distanciava rapidamente de seus pais, e podemos dizer que
durante muitos séculos a educação e a aprendizagem foi garantida graças à convivência
da criança ou do jovem com outros adultos.
Neste sentido a criança era inserida em meio
aos adultos para aprender as coisas que devia saber ajudando os adultos a fazê-las.
Neste sentido, na visão do autor, no momento que a criança possuía pouca dependência, em média aos cinco ou sete anos,
mostrava-se que já estava preparada para entrar na vida adulta em todos seus aspectos.
A criança era considerada um adulto em miniatura, pois eram designadas tarefas iguais
as das pessoas mais velhas e todos os tipos
de assuntos eram conversados na sua frente.
A partir deste momento a criança era enviada para viver com outras famílias para desta
forma aprender os trabalhos domésticos e os
valores. Porém, com essa separação o sentimento ficou dissolvido.
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Naquela época, a criança era levada à
aprendizagem através da prática. Os trabalhos domésticos não eram considerados humilhantes, era constituído como uma maneira
comum de inserir a educação tanto para os
mais abastados, como para os pobres. Porém
pelo fato de a criança sair muito cedo do seio
da família, fazia com que ela escapasse do
controle dos pais, mesmo que um dia voltasse a ela, tempos mais tarde, depois de adulta,
o vínculo primordial havia se quebrado.
Durante muito tempo, segundo o Ariés,
a infância foi colocada à margem pela sociedade e do seio familiar, exposta à vontade e
às ordens dos adultos, ficando até mesmo
numa situação de invisibilidade social. A observação em prol da infância deu-se de maneira lenta, em um processo de construção
social.
Conforme Kramer (1995) as crianças
foram vistas por muito tempo como seres imperfeitos e incapazes, e se encontravam em
meios aos adultos sem qualquer capricho e
atenção diferenciada. Esse olhar só mudou a
partir do século XII. No que cabe ao respeito
à infância, pode-se perceber que esta não
tinha valor algum para a sociedade da época,
pois sua própria família mantinha as crianças
em segundo plano, não ofereciam a menor
atenção, carinho, valor e respeito.
Para a sociedade medieval, o mais importante era que a criança crescesse rapidamente para poder participar e ajudar no
trabalho e nas demais atividades do mundo
dos adultos. Neste período todas as crianças
por volta dos sete anos de idade, não importando sua condição social, eram inseridas em
famílias estranhas para aprenderem a fazer
os serviços domésticos. Por volta do século
XII, a arte medieval não conhecia a infância
como uma fase da criança, e nem ao menos
demonstrava interesse em representá-la. É impossível compreender que essa ausência se
deva tão somente à incapacidade ou à falta

de habilidade das crianças. O mais provável
é que não houve um lugar reservado no pensamento das pessoas neste período, para a
criança. O domínio do pai era completo e a
criança que rejeitava seu pátrio poder era desprezada. A dependência do pátrio poder seria
capaz de acolher ou rejeitar segundo os atributos físicos que mostrava, se apresentasse
alguma deficiência, geralmente era recusado.
Na Idade Média prevaleceu o hábito
cristão, dando uma nova visibilidade para a
infância, neste período histórico, novos argumentos sobre a infância irão beneficiar uma
condição melhor para as crianças. Aos poucos surgiu o entendimento e sentimento de
que as crianças são especiais e diferentes, e,
portanto, dignas de serem estudadas.
Ariés (1981) ressalta que, até o início
da época moderna ainda não existia um olhar
direto para a infância, esse período era considerado como um período de transição, sem
maiores considerações, ou seja, a criança tinha uma infância curta, e sua passagem era
pouco valorizada. Foi a partir do século XVII
que a criança começou a ser valorizada e
passou a ter o seu próprio espaço nas imagens por ele analisadas. A partir deste momento surgiram determinados sentimentos
com relação à infância e os devidos cuidados
com a dignidade e moral da criança também,
este fato foi relacionado com a chegada da
burguesia começando com as famílias dos
nobres da sociedade, para os mais pobres.
Neste sentido, segundo Araújo (2007)
no Brasil, as opiniões com relação à infância
foram influenciadas, de certa forma, pela colonização, a qual foi introduzida nesse processo
pessoas com diferentes hábitos, que tiveram
que se adaptar à sua atual realidade. Com o
processo de colonização no início do século XVI, o Brasil vivencia uma nova realidade,
passando por um processo de povoamento.
Sendo assim juntamente com os imigrantes
que entraram no país naquele século, vinham
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seus filhos e outras crianças; sendo alguns
órfãos e crianças pobres recrutados pela Coroa Portuguesa. As crianças imigrantes vivenciavam uma difícil e cruel realidade.
As diferenças econômicas impunham
desde cedo diferentes formas de tratamento
às crianças. No Brasil, desde sua colonização essa diferenciação no trato às crianças
fica evidente nas relações das crianças com
o trabalho. Estendia-se somente às crianças
‘bem-nascidas’ o privilégio do distanciamento
do trabalho. Entre as crianças cativas, o trabalho era uma prática comum.
Pardal (2005) ressalta a diferença que
existia entre os filhos de escravos e as crianças brancas. A criança escrava crescia executando determinadas funções e atividades
que lhe eram destinadas e aos doze anos
eram colocados como adultos, referindo-se
ao trabalho e a sexualidade e em todos os
sentidos da vida adulta. Porém as crianças
brancas, principalmente as mais abastadas,
eram entregues às amas de leite logo após
o nascimento, sendo que após os seis anos
de idade, no caso dos meninos, iniciaram os
estudos no aprendizado do latim e de boas
maneiras nos colégios religiosos, que fazia
parte de uma preparação para entrar no mundo dos adultos, sem nenhuma preocupação
com o sentimento da criança, que tinham até
então uma infância bem curta.
Dessa forma, pode-se então perceber
que a construção da concepção de infância,
que estava sendo firmada no século XVII, se
mostrava diferencialmente conforme a realidade econômica da criança. Com o passar
da Modernidade, por causa das mudanças
estruturais na sociedade, a situação da criança pobre e desvalida foi ficando mais clara,
principalmente a partir do século XVIII com o
crescimento e fortalecimento da sociedade
industrial.

Segundo Ariés (1981), a aparição da
criança como parte da sociedade acontece
de forma paulatina durante os séculos XII e
XVII, o autor destaca esse fator através do
estudo de temas metafísicos religiosos presentes na iconografia medieval. No início a
criança aparece em símbolos religiosos representando os anjos e o menino Jesus, depois
retratando a infância da Virgem Maria e dos
outros santos. Nos séculos XV e XVI, a criança aparece em retratos reais que são encontrados inicialmente nas esfinges funerárias.
Foi no século XVIII que surgiu um sentimento de que as crianças são especiais e diferentes, e, portanto, são consideradas dignas
de serem estudadas por si mesmas. Como
pudemos constatar, a forma como a infância
é observada na atualidade é um reflexo das
constantes transformações ocorridas ao longo dos séculos pelas quais passamos, por
isso é de extrema importância nos dar conta
destas transformações para compreendermos
a imensidão que a infância ocupa na sociedade atual. A concepção da infância como
um período particular e importante somente
se firmou no século XVII, acompanhada da
preparação de uma teoria filosófica sobre a
individualidade infantil, que tornou viável o
aparecimento de uma psicologia da criança
e de seu desenvolvimento. Assim, para Ariés
(1981), o reconhecimento da infância inicia-se
no século XIII e aumenta no século XIV e XV,
tornando-se relevante nos fins do século XVI
e durante o XVII ao tratar da concepção de
infância.
Durante o século XVII a palavra infância assumiu sua significação na modernidade, referindo-se à criança pequena mais frequentemente. Neste sentido, conforme este
pensamento, a criança é entendida como um
ser que tem um importantíssimo papel para a
sociedade, podendo ser educada. Reconhecida as especificidades da infância, busca-se
então desvendá-la e compreendê-la para poder educá-la.
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O reconhecimento da infância surgiu a
partir do século XVII, quando então a criança
foi percebida como alguém que precisava de
tratamento especial, desta forma as crianças
deixaram de ser misturadas aos adultos.
Nesse contexto aparecem no Brasil as
primeiras iniciativas de atendimento à criança abandonada, instalando-se as Rodas dos
Expostos nas Santas Casas de Misericórdia.
A roda era de um espaço no qual os bebês
podiam ser deixados e seriam entregues à
caridade sem a identificação materna. Com
a expansão das grandes cidades, da industrialização e da pobreza no Brasil, surge a
urgência no sentido de cuidar da criança. As
crianças passaram a ser um problema social
do Estado. Assim foi se firmando a convicção
da necessidade de políticas e legislações específicas para a infância.
A dura realidade da grande maioria das
crianças brasileiras e as implicações sociais
dessa situação, associada às pressões estabelecidas pelos mecanismos internacionais,
impulsionaram as ações de atendimentos às
crianças e adolescentes por parte do poder
público. Neste sentido, as medidas de atendimento às crianças vão tornando-se emergenciais e passam a ser concretizadas no início
do século XX.
De acordo com Kuhlmann (1998), podemos compreender que toda criança tem
infância, porém não se trata de uma infância
idealizada, e sim concreta, histórica e social.
A questão central não é se a criança teve ou
tem infância, mas sim compreendermos se a
criança vivenciou ou vivencia a mesma.
A concepção de infância, então, configura-se como um aspecto importante que
aparece e que torna possível uma visão mais
ampla, pois a ideia de infância não está unicamente ligada a faixa etária, a cronologia, a
uma etapa psicológica ou ainda há um tempo
linear, mas sim a uma ocorrência e a uma
história.

Neste sentido considerar a criança hoje
como sujeito de direitos é o marco principal
de toda mudança legal conquistada ao longo
do tempo, porém antes dessa mudança podemos perceber que muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travadas
no decorrer da história para que se chegasse
à concepção atual.

LEITURA UM ATO NECESSÁRIO
No Brasil pesquisas realizada em 2013
pelo IBGE em quatro estados: Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, mostram
que pessoas entre dez anos ou mais dedicam
em média 6 minutos por dia a prática da leitura, diante disto, se faz necessário o resgate da
leitura como prioridade nas políticas públicas
e no imaginário social.
Afinal a leitura é mais que um instrumento escolar, é um passaporte para a entrada na escrita e na cultura. O papel da
instituição escolar é ensinar a criança a folhear instrumentos de leitura para inserir-se
de modo pensante nessa sociedade letrada
(letras- símbolos- números).
Pesquisas apontam que entre a população brasileira, 40% fazem curso ou já terminaram com o objetivo de terem melhores
salários e se desenvolverem pessoalmente.
Somente com discussão a respeito da leitura
podemos promover uma transformação social
e positiva que todos merecemos.
No meio social onde vivemos, as pessoas envolvidas com a educação devem sensibilizar-se em torno dos livros e da leitura,
pois são instrumentos de atuação importantes
na sociedade. Uma nação sem leitura não
conceberá sua cidadania plena. Na escola a
leitura é a passagem ao mundo das letras que
se encontra com o caminho dos números e
dos símbolos.
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Mediante a essas informações, como
chegar a este caminho letrado? O domínio
da leitura e do letramento, não é algo simples, envolve práticas a serem desenvolvidas
gradativamente, algumas crianças desenvolvem estas aptidões no seu cotidiano, porém a
maioria carece da ajuda da escola para esta
tarefa.
No mundo em que vivemos, desde o
trabalho formal até a nossa rotina diária, exigem o envolvimento complexo de situações
práticas de leitura, desde leitura de situações
sociais a compreensão de textos.
Para que um cidadão se realize profissionalmente, ele precisa saber ler, pois será
a partir desse conhecimento que ele terá estímulo para estender esse objetivo aos seus
filhos, e consequentemente, terem um futuro
melhor financeiramente.
Uma boa proposta de alfabetização é
responsabilidade de todos os professores e
requer planejamento, pressupõe alfabetização
em contexto de letramento e a articulação entre técnicas de codificação de alfabetização
e a compreensão dos usos sociais da escrita. Saber avaliar o que a criança já sabe,
organizar a rotina em projetos, sequências e
atividades permanentes e escolher bons materiais de leitura e estudá-los. A mediação do
professor é essencial e um facilitador para
que as crianças compreendam o processo.

LEITURA E LETRAMENTO NA
INFÂNCIA
Letramento é acontecimento, é o pensamento que surge, inexplicável, para viver e
pensar o letramento.
O conhecimento das letras é apenas
um meio para o letramento, que é o uso social
da leitura e da escrita. Letrar é inserir a criança no mundo letrado e seus diferentes usos
na sociedade. Combinar a reflexão sobre a
escrita com as práticas sociais de leitura e
produção de texto é muito efetivo.
Se podemos dizer que a linguagem é
um modo de compreensão do mundo, das
pessoas e das relações que estabelecem entre si, então, quando aprendemos uma linguagem, estamos nos apropriando de um modo
de compreender o mundo, as pessoas e as
relações que elas estabelecem entre si. Cabe
a escola despertar na criança o gosto de ler
e emocionar-se com as histórias lidas e fazer
dos personagens seus parceiros. Aproximando a criança da escrita e os encantamentos
que ela proporciona.
Pode-se afirmar que a linguagem tanto
é constituída pelos sujeitos que interagem por
meio dela, quanto constitui esses mesmos sujeitos. É fundamental considerar que a nossa
compreensão da realidade se faz sempre por
meio dos signos – entre eles o linguístico – e
o que eles representam na nossa cultura em
um dado momento histórico.
Evidentemente que para se consolidar a
leitura de forma significativa é necessária uma
aliança com as outras áreas de formação do
sujeito, uma delas é investir na formação do
professor para aprimoramento na sua área de
conhecimento, com o reforço da leitura tornando-os leitores fluentes e críticos para que
gerem outros leitores atuantes, este é um dos
grandes desafios a serem superados.
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Paulo Freire (1975) já possuía esta visão quando dizia: “Ninguém educa ninguém,
assim como ninguém se educa sozinho. Alguém só aprende se existir um alguém que
lhe deseja ensinar, da mesma forma, alguém
só ensinará se tiver alguém ardentemente predisposto a aprender”.

O ser humano é fonte inesgotável de
história e por isso de leitura. O processo de
leitura faz parte das competências cognitivas,
sociais e culturais e para se ler bem é necessário o interesse para as narrativas em geral.
A escola e a família possuem o papel de estimular este fascínio.

A instituição escolar é o local que deve
propor e possibilitar a aquisição de novos saberes, garantir um processo de aprendizagem
significativo em todas as disciplinas, visando
despertar o desejo de aprender, intimamente
ligado com a capacidade de leitura.

Nas reformas educacionais o professor
se depara com várias concepções educacionais. Uma delas é bastante conhecida como o
professor transmissor de um saber produzido
no exterior da profissão, ou seja, o professor
como técnico.

A sociedade passa por evoluções tecnológicas de informação, mas o instrumento
necessário para acompanhar estas mudanças
sociais é a leitura em seu amplo sentido, já
que a participação nesta realidade acontece
quando somos sujeitos históricos capazes de
registrar o passado, projetar o futuro e realizar conquistas no presente para um mundo
melhor.

Em oposição a esta visão, novas tendências vêm apostando no professor reflexivo
capaz de criar seu próprio caminho profissional, que é coletivo, construído no caminhar
pedagógico. Precisamos de um professor reflexivo que saiba lidar com as múltiplas dificuldades encontradas em sua profissão. Investir
na formação docente é o primeiro passo para
que o professor seja capaz de elaborar suas
práticas, transformando-as quando necessário para alcançar o aluno.

A leitura deve ser um convite ao mundo da fantasia, pois é uma aprendizagem adquirida para a vida inteira, transcendendo as
letras. A observação diária do professor em
sala de aula, adequando o desenvolvimento
cognitivo de cada aluno que irá estimular este
aluno para o mundo da leitura.
A literatura é um dos caminhos para o
mundo da imaginação, algo além da vida real,
possibilita o mergulhar em diversos mundos
através das histórias. É preciso o interesse
pelas palavras, isso pode ser desde muito
cedo, através das músicas e conversas ouvidas dentro do ventre materno, quando embalada com canções ninar, ou nas conversas
com a família ao compartilhar histórias e experiências, não podemos esquecer de que
somos narrativos.

Assumir que o processo de mudança
educacional se faz com participação do professor, e para tal se faz necessário o investimento em formação contínua. Temos que
reforçar a necessidade de se tratar o ensino
como uma profissão dinâmica, em desenvolvimento, onde o professor toma para si a responsabilidade que lhe compete ao definir os
rumos da mudança educacional, um sujeito
capaz de produzir mudanças sociais, políticas
e culturais.
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Outro item que não pode faltar em um
professor reflexivo é a preocupação com o
planejamento e avaliação de suas aulas, isso
só ocorre se o professor registrar suas ações,
avanços e dificuldades dos alunos. O registro
representa muito mais que um roteiro de aula
ou uma enumeração de atividades desenvolvidas com seus alunos. Escrever sobre a prática faz pensar e refletir sobre cada decisão
que foi ou será tomada, permitindo aprimorar
o trabalho diário e adequá-lo com frequência
às necessidades dos alunos.
O que não falta no dia a dia do professor são oportunidades para colocar ideias e
reflexões no papel. Ao fazer o planejamento,
por exemplo, ele pode antecipar o que pretende alcançar em sala de aula. Sem essa reflexão, o docente corre o risco de estar sempre
improvisando.
Em cada uma das escritas reflexivas
feitas pelo professor, há elementos, para que
ele cresça como profissional e melhore seu
desempenho, desde que elas sejam compartilhadas com um formador que o oriente, uma
parceria do corpo escolar como um todo,
onde o professor não está sozinho.
Buscar despertar na criança o fascínio pela fantasia do mundo de ficção é um
desafio para todo educador. Particularmente
quando se trabalha com crianças pequenas,
cujas competências para agir, interagir e modificar seu ambiente têm sido cada vez mais
estudadas.

Daí a importância de as crianças terem
amplas oportunidades de exploração e conhecimento da leitura, como fonte de prazer e
cabe ao professor proporcionar este momento de amor pela leitura.
Aprender pode ser entendido como o
processo de modificação do modo de agir,
sentir e pensar de cada pessoa que não pode
ser atribuído à maturação orgânica, mas a sua
experiência positiva e prazerosa. A prática da
leitura como algo diário torna-se hábito, praticando assim o escutar, imaginar e o recontar.
Quando a criança leva para casa o relato de um conto de forma espontânea, divertida, inteligente, representa um passaporte
para a família assegurar-se de que o cotidiano
da criança é mágico, cheio de descobertas e
de demonstrações de prazer.
A leitura e a análise de histórias proporcionam para a criança a oportunidade de
fazer sentido do texto e de experimentar a
construção conjunta, vivenciando processos
em que aspectos linguísticos e afetivos da
maior importância são acionados em decorrência do próprio ato de contar história, onde
as pessoas ficam em geral próximas umas
das outras, trabalhando temas como: perdas,
frustrações, medos etc. O hábito da leitura
proporciona a interação com o ambiente que
a cerca e com seu mundo interior, facilitando
sua compreensão da realidade

O que as pesquisas que vêm sendo realizadas sobre o desenvolvimento humano têm
apontado é que a criança é que a criança é
um sujeito competente, ativo e agente de seu
desenvolvimento. Nas interações com outros
em seu meio, em atividades socioculturais
concretas, as crianças mobilizam saberes e
ao mesmo tempo os modificam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

escola deve ser o local do saber e do bem, a construção da cidadania crítica e
ativa demanda conhecimento, reflexão, análise, discussão, prática de intervenção
na realidade. A intenção é possibilitar o trabalho com uma língua contextualizada,
que se usa, efetivamente, nas práticas de que o indivíduo participa, buscando aproximar as
práticas de linguagem de seus usos.
O professor deve ter uma boa dose de ousadia, devemos construir o conhecimento escolar a partir da realidade, estabelecendo relações entre textos e contextos, exercitar a escrita
e o diálogo, provocar reflexões e questionamentos, motivar a criatividade dos educandos,
tendo consciência de que compreender o mundo exige compreender o lugar e a sociedade
que se vive.
Compreender a linguagem como forma de interação entre os sujeitos têm implicações
diretas na maneira de organizar o processo de aprendizagem. Se reconhecido como discursivo, as implicações são óbvias: a construção do processo de letramento também precisa
acontecer em um espaço discursivo, ou seja, em um processo no qual se produza linguagem,
interaja-se e comunique-se por meio das práticas sociais similares àquelas que se realizam
nos contextos públicos, expandindo-se o espaço comunicativo para além do escolar. Além
disso, nesse momento, a unidade linguística de base deve ser o texto. Mas deve ser o texto
efetivo, que se realiza em práticas sociais.
A educação em parceria com a leitura abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino. Sendo
assim, havendo uma mediação adequada, que disponibilize as informações necessárias e
que garanta espaço para reflexão sobre o sistema de escrita, as crianças ou mesmo adultos,
constroem os procedimentos de análise para que a alfabetização se realize.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNDO DO
TRABALHO
RESUMO: A Educação Brasileira vem abrindo cada vez mais espaço para a Educação dos jovens e
dos adultos. Brasileiros que não se matricularam na escola ou que não puderam/não conseguiram
concluir seus estudos na chamada idade certa, vem encontrando nessa modalidade de ensino a
chance de terminar seus estudos. Este artigo propõe uma breve discussão/ análise de como o
trabalho pedagógico com os alunos dessa faixa etária precisa ser repensado pelos professores,
de maneira a não olharem mais para o ensino desse público da mesma forma como olha ou
olhava para o público do ensino regular. Aqui lançarei mão de meu trabalho realizado junto à
escola EM Marques Figueira, no município de Suzano, situado na Grande São Paulo. A experiência
foi extremamente valiosa e seus resultados enriqueceram ainda mais minha prática docente e
modificou minha visão sobre a Educação voltada para os Jovens e os Adultos.

Palavras-chave: Educação; Jovens; Adultos; Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

I

ngressei na Prefeitura de Suzano em 16 de março de 2010 e fui designada para
uma sala de Educação de Jovens e Adultos. Foi minha primeira experiência com
esta modalidade de ensino, apesar de não ter nenhuma experiência nesta área, até
o momento, considerei um ano bom, houve progresso por parte dos alunos.
Fiquei encantada em acompanhar a vontade que os alunos têm em aprender. Neste
mesmo ano foi oferecida aos professores de Educação de Jovens e Adultos uma pós-graduação na respectiva modalidade em que estávamos atuando. Como existiam mais professores
do que as vagas que tinham para oferecer foi feito um sorteio para contemplar os professores
que tinham interesse.
Em fevereiro de 2011, novamente consegui outra sala de Educação de Jovens e Adultos,
só que essa sala tinha um diferencial, era no período da tarde e a maior parte dos alunos eram
adolescentes com múltiplas deficiências. Neste mesmo ano deu início ao curso de pós-graduação. Como era uma sala de substituição só pude acompanhar os alunos até abril deste ano.
Para não perder o contato com os alunos de Educação de Jovens e Adultos, a partir de
agosto comecei a suplementar na sala do Professor Paulo, ele era dispensado nas sextas-feiras para cursar seu mestrado. Depois tive que novamente suplementar em outra sala, pois o
professor Paulo retornaria a dar suas aulas. Mudei para a sala da Professora Sandra, também
aluna da ECOSOL, a professora foi dispensada também nas sextas-feiras para realizar um
curso que a Secretaria da Educação ofereceu.
Nas primeiras aulas trabalhei o tema cidadania por dois motivos: Primeiro, porque acredito que a educação de jovens e adultos deve ser garantido um aprendizado que dê condições de pensar em seu país, sua cidade, seu bairro etc. E a partir dessa reflexão, intervir na
sociedade.
O segundo motivo, é fazer novamente o aluno refletir em que “mundo” é este em que
estamos vivendo, percebendo as desigualdades e diferenças, fazendo com que surja o sentimento de mudança para uma sociedade mais justa e igualitária.
Após estas primeiras aulas, trabalhei com o tema alimentação, em dois aspectos, o
biológico e o social. O primeiro por se tratar da importância de uma alimentação equilibrada
para a manutenção da saúde durante toda vida e segundo são sugestões de como preparar
alimentos de forma a aproveitá-los melhor todos seus nutrientes. E por último foi realizada
uma feira de Economia Solidária, onde os alunos puderam viver na prática uma experiência
e sair do mundo das ideias.
No Brasil, ainda não existe uma vasta literatura pedagógica da área da Educação de
Jovens e Adultos e foi dessa necessidade e escassez de material que trate mais incisivamente da Educação para os jovens e os adultos que não concluíram seus estudos na chamada
idade certa no ensino regular, Ensino Fundamental I e II e posteriormente, Ensino Médio, que
surgiu a ideia de reunir minhas próprias experiências de sala de aula e escrever para outros
professores.
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A ideia não é criar receitas e modelos prontos como manuais de passo a passo para
outros professores seguirem porque deu certo comigo, e sim reunir experiências de sala de
aula, para que outros educadores possam se inspirar e passar adiante fazendo as alterações
necessárias à sua prática docente de acordo com a realidade de cada escola.
Após quase um ano de trabalho diário, a partir de uma nova perspectiva de ensino, pude
perceber que nós educadores podemos sim, trabalhar com mais dinâmicas, dando espaço
para que os alunos construam uma identidade muito mais crítica e se mostrem mais interessados nas aulas, sempre tendo em vista um currículo mais adequado à realidade do aluno
e daquela comunidade em que escola esteja inserida, de forma que os educadores tenham
um norte quanto à esta prática.
Muitas vezes, por falta de formação acadêmica voltada à esta área e também por falta de
uma formação continuada já em serviço, e por não ter acesso à informação adequada portanto, muitos professores acreditam que o Ensino junto aos jovens e adultos que não concluíram
seus estudos na idade certa e que estão matriculados e buscam pela escola assiduamente
em busca de seu tempo perdido, possa ser realizado da mesma forma como como com as
crianças e tornando este viés em sua prática docente, um dos seus maiores erros, um erro
muito frequente presente nas escolas, de modo que até mesmo os próprios alunos chegam
a acreditar num primeiro momento, que precisam sim, se encaixarem para que consigam
aprender da mesma forma como os “pequenos”.
O presente artigo traz como objetivo conhecer novas práticas educacionais acerca do
Ensino de Jovens e Adultos, tendo em vista o mundo do trabalho e a economia solidária. O
presente artigo traz como objetivo conhecer novas práticas educacionais acerca do Ensino
de Jovens e Adultos, tendo em vista o mundo do trabalho e a economia solidária.
Assim, fui direcionando minhas aulas, treinando meu olhar de professor para que enxergasse o meu aluno jovem ou adulto e muitas vezes, já idoso, para uma nova concepção de
trabalho pedagógico junto à esta de classe de alunos, de modo que as minhas aulas se consolidaram a partir do reconhecimento e da conscientização de um dos pontos centrais desse
meu trabalho junto à esta minha turma: a sustentabilidade; mostrando outras possibilidades
de economia, podendo o aluno ser incluído no mercado de trabalho.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NO MUNDO DO TRABALHO
Segundo Singer (2010) o capitalismo
se tornou dominante há tanto tempo que vimos como normal uma economia competitiva
em todos os sentidos (emprego, vestibulandos etc.). O problema é que ela cria uma desigualdade entre ganhadores e perdedores.
“Os ganhadores acumulam vantagens e os
perdedores desvantagens nas competições
futuras.”
A Economia Solidária se preocupa com
uma visão humanizadora, com a sustentabilidade, com a satisfação de todos proporcionando uma qualidade de vida. A prioridade
da economia solidária é o trabalho, o saber e
a criatividade, diferente do capitalismo que é
acumular riqueza (SINGER, 2010).
A Economia Solidária é um poderoso
instrumento de combate à exclusão social,
pois apresenta alternativa viável para a geração de trabalho e renda para a satisfação e
necessidades de todos de modo a eliminar
as desigualdades materiais e resgatar os valores da solidariedade humana. Para a Economia Solidária as comunidades têm autonomia
para ministrar suas próprias finanças. E se
tratando de uma educação voltada para os
jovens e os adultos que não concluíram, seus
estudos durante o ensino regular ou que nem
sequer chegaram a se matricular e/ou cursar,
propor uma educação que volte o olhar para
a vida cotidiana e prática desses alunos é o
centro do trabalho do professor que opta por
lecionar especificamente para este público
(SINGER, 2010).

nômicos solidário, favorecendo o acesso popular ao crédito baseados nas suas próprias
poupanças.
Nesse contexto, cabe- se perguntar: e
onde entra o papel da escola dentro desse
sistema, dessa engrenagem sócio-econômica? A escola é um espaço democrático, social
e político tendo em vista sua natureza: laica,
pública e gratuita. Assim, o tracei para o presente projeto de trabalho e aqui relato como
uma pesquisa de campo, uma proposta de
trabalho pedagógica diferenciada junto aos
alunos jovens e adultos (HOFFMAN, 2000).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este é um Artigo Revisão Bibliográfica que parte da minha Monografia intitulada
“Economia solidária – Sustentabilidade: Aproveitamento e reaproveitamento de alimentos,
como parte obrigatória apresentada ao Curso
de Especialização em “Educação de Jovens e
Adultos e Economia Solidária”, pela Universidade Federal do ABC, sob o título “Economia
Solidária – Sustentabilidade: Aproveitamento
e Reaproveitamento de Alimentos” , fundamentado de forma um relato a partir da realização de um trabalho de campo baseado na
minha experiência profissional como professora junto aos alunos da escola EM Marques
Figueira, no município de Suzano, situado na
Grande São Paulo, como parte integrante da
referida monografia. Assim, esta Pesquisa segue parâmetros de base qualitativa que utiliza
uma abordagem explanatória

Em âmbito local, micro, territorial: os
bancos cooperativos, os bancos éticos, as
cooperativas de crédito, as instituições de
microcrédito solidário, todos têm o mesmo
objetivo que é financiar seus membros e não
concentrar lucros através dos altos juros são
atitudes importantes dos sistemas socioeco30 - junho/2021 - Educar FCE
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NO MUNDO DO TRABALHO
Segundo Paulo Freire (1998) nós professores temos que ter sempre uma visão
crítica sobre nossa prática. Ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar condições
para sua produção ou sua construção. O ensinar-aprender é uma experiência total, diretiva,
política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética.
O educando deve manter aguçada sua
curiosidade e estimular sua capacidade de
aventurar-se, imunizando-o contra o poder
passivo do “bancarismo” (FREIRE, 1998).
O educador democrático, na sua prática
docente, deve reforçar a capacidade de crítica
do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Essa rigorosidade metódica se alonga
às condições em que aprender criticamente
é possível, exigindo educadores e educandos
criadores, instigadores, inquietos, curiosos,
humildes e persistentes (FREIRE, 1998).
O professor crítico não é um memorizador ou repetir frases e ideias inertes, é um desafiador. A leitura verdadeira me compromete
com o texto que a mim dar-se-á quem me
deu e de cuja compreensão me vou tornando
também sujeito, me faz pensar certo.
O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que estar no mundo
e com o mundo, como seres históricos, é a
capacidade, intervindo no mundo, conhecer o
mundo. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Ensino enquanto busco,
indago, procuro. Pesquiso para constatar,
constatar, intervenho, intervindo, educo e me
educo (FREIRE, 1998).
Pensar certo coloca o professor, ou
mais amplamente, à escola, o dever de não
só respeitar os saberes que os educandos,
sobretudo os das classes populares, chegam
a elas – construídas na prática comunitária –

mas também, discutir com os alunos a razão
de ser de alguns desses saberes com ensino
dos conteúdos (FREIRE, 1998).
Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que
não fizemos, acrescentando a ele algo que
fazemos.
A necessária promoção da ingenuidade
à criticidade não pode ou não deve ser feita
à distância de uma rigorosa formação ética
ao lado sempre da estética. Se se respeita a
natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral
do educando – educar é substantivamente
formar.
O professor que realmente ensina, quer
dizer, que trabalha os conteúdos no quadro
da rigorosidade do pensar certo, nega, como
falsa, a fórmula do “faça o que mando e não
faça o que faço”. Pensar certo é fazer certo.
Ensinar exige risco, aceitação do novo
e rejeição a qualquer forma de discriminação.
A prática docente crítica do pensar certo envolve o movimento dinâmico, dialético, entre
o fazer e o pensar sobre o fazer.
Uma das tarefas mais importantes da
prática educativa – crítica é propiciar as condições em que os educandos em suas relações
uns com os outros e todos com o professor
ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico,
como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz
de ter raiva porque capaz de amar (FREIRE,
1998).
Nenhuma formação docente verdadeira
pode fazer-se alheia, de um lado do exercício da criticidade que implica a promoção da
curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e do outro, sem o reconhecimento do
valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação.
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Ensinar não é transferir conhecimentos,
mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção. É na inconclusão do
ser, que se sabe como tal, que se funda a
educação como processo permanente. Tornamo-nos educáveis à medida que nos reconhecemos inacabados. Não foi a educação que
não fez educáveis, mas a consciência de sua
inconclusão é que gerou sua educabilidade
(FREIRE, 1998).
O respeito à autonomia e a dignidade
do ser do educando é o imperativo ético e
não um favor que podemos ou não conceder
uns aos outros. Assim, o professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu
gosto estético, sua inquietude, sua linguagem,
que ironiza o aluno, que manda “ele se ponha
no seu lugar” ao mais tênue sinal de rebeldia, tanto quanto professor que se exime de
seu dever de ensinar, transgride os princípios
fundamentalmente éticos de nossa existência
(FREIRE, 1998).
Não é possível respeito ao educando,
à sua identidade, se não se reconhece a sua
importância dos “conhecimentos de experiências feitas” com que chegam à escola. A
prática docente, especificamente humana, é
profundamente formadora, por isso, ética.
A capacidade de aprender, não apenas
para nos adaptar, mas, sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a. Especificamente humana a educação
é gnosiológica, diretiva por isso política é artística e moral, serve-se de meios, técnicas,
envolve frustrações, medos, desejos.
A uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A
esperança que o professor e alunos juntos
possam aprender ensinar, inquietar-se, produzir e juntos resistir aos obstáculos à nossa
alegria.
O mundo não é o mundo está sendo.
Não somos apenas objetos da história, mas

seu sujeito. No mundo da história, da cultura,
da política, constato não para adaptar, mas
para mudar.
É fundamental que o professor e alunos
tenham posturas dialógicas, abertas, curiosas
e não apaixonadas, enquanto fala e outro
ouve. Professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. O bom professor é
o que consegue enquanto fala trazer o aluno
até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é um desafio e não uma
“cantiga de ninar”.
O autoritarismo e a licenciosidade são
rupturas do equilíbrio tenso entre autoridade
e liberdade. O autoritarismo é a ruptura em
favor da autoridade contra a liberdade e a licenciosidade, a ruptura em favor da liberdade
contra a autoridade.
O papel da autoridade democrática não
é transformar a existência humana num calendário “escolar” tradicional, mas que o papel
fundamental do aprendizado do conteúdo é a
construção da responsabilidade da liberdade
que se assume e a reinvenção do ser humano
no aprendizado de sua autonomia.
Um espaço pedagógico neutro é aquele
que treina os alunos para as práticas políticas,
como se a maneira de estar no mundo fosse
ou pudesse ser uma maneira neutra.
A educação é uma forma de intervenção no mundo, que além dos conhecimentos
bem ou mal ensinados e/ou aprendidos no
esforço da reprodução da ideologia dominante como nos seus desmascaramentos. Dialética e contraditória, só outra dessas coisas!
Nem apenas reprodutora nem apenas desmascaradas da ideologia dominante.
Inclinados a superar a tradição autoritária, tão presente entre nós, resvalam para
formas licenciosas de comportamentos e
descobrimos autoritarismo onde só houve o
exercício legítimo de autoridade.
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A educação, especificidade humana, é
um ato de intervenção do mundo, mas intervenção que aspira tanto as mudanças radicais na sociedade, no campo da economia,
das relações humanas, de propriedade, do
direito ao trabalho, à terra, à educação, à saúde quanto a que, pelo contrário reacionariamente pretende imobilizar a história e manter
a ordem injusta.
Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele. Dessa forma, a
desconsideração total pela formação integral
do ser humano e sua redução a puro treino
fortalecem a maneira autoritária de cima para
baixo.
Respeitar a “leitura de mundo” do educando é a maneira correta que o educador
tem de, com o educando é a maneira correta
que o educador tem de, com o educando e
não sobre ele, tentar a superação de uma
maneira mais ingênua por outra mais crítica
de inteligir o mundo. Respeitar a leitura do
mundo do educando é tomá-la como ponto
de partida para a compreensão do papel da
curiosidade, de modo geral, e da humana, de
modo especial como impulso na produção do
conhecimento (CORTELLA, 1998).
O desrespeito a leitura do mundo do
educando revela o gosto elitista, antidemocrático, do educador, com ele não fala. O
progresso científico e tecnológico que não
responde aos interesses humanos perde sua
significação. O saber na busca da diminuição
da distância dos explorados é o saber fundado na ética nada legítima à exploração dos
homens pelos homens (CORTELLA, 1998).
A abertura ao querer bem faz a atividade docente e a discente não se separarem
de uma experiência alegre por natureza. A
alegria não é inimiga da rigorosidade. A alegria faz parte do processo da busca. Ensinar
e aprender não podem dar-se fora da procura,
da boniteza e da alegria.

Partindo do pressuposto de que o programa de alfabetização dos jovens e os adultos que
se encaixam fora da idade de ingresso do ensino regular seja fundamental para estas pessoas
possam retomar os estudos e, consequentemente, dar o primeiro passo na carreira, entrada
ou retorno ao mercado de trabalho, visto que o
desemprego também é uma realidade cada vez
maior para aqueles que pararam com os estudos ou que não chegaram a frequentar a escola
(FERREIRO, 1992).
Além disso, um outro fator preponderante
que levam estas pessoas de volta aos bancos
escolares está no fato de que a partir do diploma
do ensino médio, terem a chance de pleitearem
a uma vaga no Ensino Superior, o que lhes conferiram a oportunidade de escolha de uma área
ou carreira que mais combine com cada um com
e com seus sonhos profissionais (FERREIRO,
1992).
Para Paulo Freire (1998) o grande precursor da educação voltada aos jovens e aos adultos sempre defendeu que o conhecimento obtido
por meio da educação é o principal instrumento
que o homem possui sobre o mundo, que o torna competitivo no campo das ideias e que toda
essa ação produz mudança social significativa
e assim, não é um ato neutro, mas sobretudo, a
recolocação do indivíduo que outrora encontrava-se fora das escolas, alheio ao conhecimento
e que retorna ao campo do conhecimento por
meio da modalidade da educação voltada para
este público, é ato de educar e de tornar estes
sujeitos ativos politicamente, uma vez que ser um
sujeito político significa existir e atuar socialmente,
a educação promove assim, uma inclusão social.
A prática educativa é tudo isso: afetividade,
alegria, capacidade científica, domínio técnico a
serviço da mudança ou, lamentavelmente, da
permanência do hoje. A percepção dos homens
como seres “programados, mas para aprender”
e, portanto, para ensinar, conhecer, intervir que
faz a prática educativa como um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de educandos e educadores.
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O PROFESSOR DE EJA
Sua tarefa de professor mediador é
estimular os jovens, os adultos e os idosos
que cada vez mais estão voltando paras as
escolas, proporcionando-lhes um ensino de
qualidade, que respeite suas diferentes realidades e particularidades, visto que o acesso
à escola e à sala de aula, estas pessoas já
têm garantido pelo Parecer CNE/2001:
Observa-se que, em relação à Lei 5692/71,
revogada pela nova LDBEN, a novidade
mais expressiva, segundo o Parecer CEB
5/97, é a diminuição da idade, para 15 e
18 anos dos limites anteriormente fixados
em 18 e 21 anos, para que jovens e adultos se submetam a exames supletivos em
nível de ensino fundamental e médio, respectivamente. Isso significa que, quando
se tratar de cursos de Jovens e Adultos
com avaliação no processo, os alunos
neles matriculados poderão concluir os
correspondentes estudos quando atingirem as idades agora definidas para os
níveis correspondentes (artigo 38 da Lei
9394/96). Esse mesmo artigo determinou
que os sistemas de ensino manterão cursos de Educação de Jovens e Adultos e
exames supletivos que compreenderão a
base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em
caráter regular. Nos seus parágrafos, o
artigo fixa as idades somente para a realização dos exames, não havendo referência direta à idade para matricular-se nos
cursos de Educação de Jovens e Adultos
(EJA - BRASIL, 2001).

Para tanto, esse professor deve direcionar concepções, rever suas concepções
de vida e profissionais, estar em constante
formação (continuada em exercício de sua
profissão), modificando conceitos em sua
organização e prática pedagógica, sempre
considerando as especificidades dessa modalidade de ensino.

É importante assinalar que desde o início
dessa preocupação do Estado com a escolarização da população adulta carente
de formação, não se investiu na qualificação direta e focada nos profissionais que
lidam com esse público. Ou seja, não há
uma preparação, a rigor, para professores
que ensinam para a modalidade EJA (ROMANZINI, 2010 p.6).

O professor da EJA também precisa ser
aquele disposto compreender a real e urgente
necessidade de respeitar a pluralidade cultural, as identidades, as questões que envolvem
toda espécie de identidade de classe, raça,
cor, credo e procurar saber a linguagem dos
seus alunos, de forma que a comunicação
seja sempre uma forma de atenuar as diferenças e não as potencializar no contexto de
sala de aula.
Mas, colocar sobre os ombros do professor dessa modalidade de ensino toda a
responsabilidade de um ensino melhor, de
mais qualidade e voltado cada vez para as
reais necessidades dos alunos de EJA sem
pontuar as devidas responsabilidades dos governos, seria um erro sem precedentes. Portanto, deve-se pensar desde a formação de
professores quanto à grade curricular dessa
modalidade de ensino,
Entendo que o ponto principal seria o aumento de verbas para essa modalidade
de ensino para que se possa investir em
treinamento de professores, instalações
específicas para esse público, ou no mínimo, mais adequadas. Considerando que
uma educação transformadora está fora
de questão, entendo que uma reforma na
grade curricular com a introdução mais
acentuada de estudos sobre sistemas de
informação e informática se faz necessária (ROMANZINI, 2010, p.9).
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O ensino dos jovens, adultos e idosos
que regressam aos bancos escolares ou que
iniciam essa jornada naquele momento específico de suas vidas, caso contrário, o ensino
ficará limitado à imposição de um padrão, um
modelo pronto, rígido e acabado em que o
único objetivo seja apenas o ensinar a ler e
escrever.
É papel de todo professor, especificamente do professor que atua na modalidade
da Educação de Jovens e Adultos, compreender melhor o aluno e sua realidade diária,
aquele aluno que trabalha o dia inteiro, que
sendo jovem enxergou novamente na volta
à escola uma oportunidade de melhorar sua
vida profissional; que sendo adulto, percebeu
que ainda dá tempo de voltar a estudar e almejar melhorar sua condição profissional; ou
que sendo já um idoso enxergou na volta aos
bancos escolares uma forma de se sentir vivo
e atuante e por que não dizer, realizando um
sonho, visto que muitos deles aprendem a ler
e a escrever com suas mãos trêmulas, mas
com a mente cheia de vontade de aprender
(ROMANZINI, 2010).
Nesse sentido, o papel do professor,
aqui em especial ao profissional que trabalha junto à EJA, é o de acreditar nas possibilidades e capacidades do ser humano, de se
superar, sonhar e realizar em qualquer etapa
da vida, buscando seu crescimento pessoal
e profissional.
Por outro lado, é fato de que os educadores da EJA enfrentam inúmeros desafios
no desenvolvimento de sua prática docente
diária, como a heterogeneidade, a evasão
escolar, o n´mero cada vez maior de alunos
cada vez mais jovens nas turmas, a falta de
materiais didáticos específicos para o trabalho pedagógico dessa faixa etária, a baixa
autoestima dos educandos que já chegam
na escola pensando em desistir novamente
ou de simplesmente abortar o início dessa
entrada na escola, a rigidez institucional que

não é diferente da rigidez imposta nos demais
níveis de ensino (ROMANZINI, 2010).
O papel desse professor sempre será
fundamental dentro da escola, junto aos alunos e toda a comunidade escolar e se reflete
em toda a sociedade, pois ele é um agente
ativo na formação de um cidadão, seja ele
aquele jovem que abandonou os estudos ou
para aquele senhor que nunca frequentou
uma escola(ROMANZINI, 2010).
Esse professor de EJA é aquele que
vai além do mestre que ensinará o ler e o
escrever. Ele certamente será a mola propulsora que atuará como um gestor de múltiplas
aprendizagens e emoções, influenciando,
orientando e motivando seus alunos desde o
seu primeiro contato com a escola (ROMANZINI, 2010).
Por isso, esse professor precisa ser
visto pela sociedade como alguém de suma
importância dentro do sistema social de educacional, pois ele trabalhará diretamente com
uma porcentagem grande da população brasileira que está retornando ou ingressando
pela primeira vez na escola. Sua formação
deve ser pensada e direcionada pelas universidades e institutos de educação como sendo
tão necessária e importante quanto qualquer
outra modalidade de ensino, pois em nada o
diferencia dos professores dos outros níveis
de ensino regular (ROMANZINI, 2010).
A democratização da educação e do
ensino também perpassa pela questão da
idade e da oportunidade do ensino para todos, sem distinção como o caráter e a natureza em que a escola pública foi pensada e
criada como sendo laica, pública e gratuita
e que garanta a entrada, permanência e um
ensino de qualidade para todos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebi que os alunos já estão tão alienados com o capitalismo que veem algumas
situações do dia a dia como normal (competição no mercado de trabalho, vestibular, desemprego etc. Os alunos da EJA, são bem interessados e participativos é motivador para qualquer
professor observar a vontade que eles têm em aprender.
Gostei muito de direcionar os alunos em produções de texto coletiva em que eles teriam que escrever na lousa individualmente. De início achavam que não eram capazes, após
a atividade com minhas intervenções foi aumentando a autoestima e eles foram se sentindo
mais capazes.
Foi importante trabalhar com diversos recursos (filmes, tecnologias, mapas etc., pois
as aulas se tornaram mais dinâmicas e menos cansativas, sendo mais atraentes aos alunos.
Pela minha prática pedagógica pude notar que quando há algumas atividades que partimos
da realidade do aluno há um melhor envolvimento, dos docentes e consequentemente um
melhor aprendizado.
O fato é que a Educação por meios formais proveniente da escola é necessária para a
formação de um futuro cidadão consciente e participativo na sociedade moderna que almeja
indivíduos mais coerentes em suas práticas sociais, como é o caso dos hábitos diários aqui
discutidos neste artigo.
Mudança de postura ou de hábitos para pessoas como nossos alunos que se matriculam
tardiamente nas escolas como é o caso dos alunos da EJA, é muito mais complexa do que
se propusemos isso para crianças do ensino regular. Isso não significa que um adulto que
não pôde ingressar e cursar seus estudos no chamado tempo certo não consiga aprender e
até modificar certos hábitos corrompidos e até já moldados pela sociedade capitalista.
Trata-se de uma tarefa árdua a enfrentar pelos professores da Educação de Jovens e
Adultos: trabalhar muito além do ensino formal, tendo como objetivos muito maiores do que
ensinar e prover a aquisição da leitura e da escrita aos seus alunos adultos que muitas vezes
já chegam idosos às salas de aula. Propor trabalhos que direcionam esses alunos para que
obtenham um conhecimento mais amplo socialmente é de fato, um dos maiores desafios para
o educador da EJA na atualidade.

30 - junho/2021 - Educar FCE

260

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

REFERÊNCIAS
BANCO DE ALIMENTOS. Banco de Alimentos e Colheitas Urbana: aproveitamento integral dos alimentos. Rio de
Janeiro, Sesc/DN. 2003.
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais: de 1ª a 4ª Série. Brasília, 1996.
(vol. 10).
______. Ministério da Educação/Secretaria de Educação Fundamental. Viver, Aprender. Brasília, 1999 (Módulo 1,
1 e 2). Planeta sustentável. Disponível em: <http://www.planetasustentavel.abril.com.br> Acesso em: 20/11/2011.
CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento. São Paulo: Cortez, 1998.
FERREIRO, Emília. Com Todas as letras. São Paulo: Cortez, 1992.
FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA – Carta de Princípios da Economia Solidária. Disponível em: <
http://www.fbes.org.br> Acesso em: 14/11/2011.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
Gentili, Pablo. Pedagogia da exclusão. Petrópolis: vozes, 1995 (cap. 1;3; 6 e 8).
HOFFMAN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática da construção da pré-escola à universidade. 17 Ed. Porto
Alegre: Mediação, 2000.
REIS, Tatiana Araújo Filho, Genauto de Carvalho. Economia Solidária e Sustentabilidade Plural – o caso da COOPAED. Bahia. Disponível em: <http://www.sites.poli.usp.br>. Acesso em: 14/11/2011.
SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2010.
SOUZA, Cassia Garcia de, et al. É bom Aprender. São Paulo: FTD, p. 236- 242, 2009.
SUSTENTABILIDADE <http://youtu.be/qMKvDbnqZBw>. Acesso em 2020.

30 - junho/2021 - Educar FCE

261

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia
pela Universidade Federal de São Carlos (2015).
Especialista em Atendimento Educacional
Especializado pela Faculdade Campos Elíseos
(2018). Aluno do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal de São
Carlos. Professor de Educação Infantil na Rede
Municipal de Educação de São Carlos.

IGOR

GABRIEL LEAL

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

262

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

A GEOPOLÍTICA COMO INSTRUMENTO DE LIBERTAÇÃO
INTELECTUAL
RESUMO: O presente artigo discute as possibilidades que o estudo da Geopolítica, circunscrita
na grande área da Geografia, têm para a estabelecer processos de ensino e aprendizagem
críticos, reflexivos e libertários, no contexto da sala de aula. Tendo como objetivo geral discutir,
com base nos referenciais teóricos, as possibilidades que tem a Geopolítica em um ensino
comprometido com a educação libertária e crítica, este estudo parte, portanto, de um referencial
pautado principalmente em Paulo Freire, para expor e refletir sobre os conceitos e teorias que
circundam a temática central deste estudo. Analisam-se, além das perspectivas atreladas às
hipóteses construídas ao longo do estudo, o trabalho de Girotto e Santos (2011), Rodrigues (2016),
e Pegoretti et al. (2015), no sentido de ilustrar os caminhos possíveis para que a Geopolítica se
desenvolva em sala de aula. Conclui-se, a partir dos estudos destes artigos, que as possibilidades
que a Geopolítica tem para o estabelecimento de um ensino crítico, reflexivo e libertário em sala
de aula são inúmeras, cabendo aos educadores explorar estas potencialidades nos contextos
em que se inserem.

Palavras-chave: Escola; Geografia; Geopolítica; Ensino Crítico.
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INTRODUÇÃO

N

os últimos anos temos acompanhado discussões em torno da politização do
ensino, das ideologias políticas por trás das intencionalidades educativas, bem
como a defesa (de alguns setores da sociedade) de um ensino neutro, ou seja,
que não aborde temas políticos. Diante disso, cabe o questionamento sobre a função da escola na sociedade contemporânea, isso porque, neste ensino vazio de discussões políticas,
a função da escola estaria somente em formar mãos de obra para o mundo do trabalho ou
preparar os alunos para etapas de estudo posteriores ao ensino básico.
Indiscutivelmente a preparação para o mundo do trabalho e para níveis superiores de
ensino são importantes para a efetivação de um ensino comprometido com a melhoria das
condições de vida da população. Ainda assim, é necessário compreender se estas duas
funções que se atribuem à escola excluem a possibilidade de um ensino comprometido, também, em ampliar as percepções políticas e sociais que os alunos têm acerca da sociedade
na qual estão imersos.
Estas discussões aparecem transvestidas de termos que remetem a uma negatividade
quanto à abordagem de tais temáticas. Exemplo disso é o termo que se refere ao “ensino
ideológico”, apontado como um grande problema da educação. Na concepção daqueles que
utilizam esta expressão, esta concepção faz com que um tempo precioso seja gasto em sala
de aula para instruir as novas gerações a revoltar-se contra o sistema.
Esta concepção, além de não representar aquilo que se entende como um ensino que
discute os aspectos políticos da sociedade, representa uma propaganda que induz a população a não discutir tais temáticas. Compreende-se assim, que a intencionalidade que fundamenta tais discursos remete a um silenciamento das discussões críticas em sala de aula.
Estas duas forças que se embatem representam projetos distintos de educação. De um
lado há a concepção de que a educação, além de formar para o mundo do trabalho e para
instâncias superiores de ensino, deve proporcionar elementos intelectuais para que os alunos
sejam críticos em relação à sociedade que os rodeia. Do outro há a concepção de que o ensino deve ser uma transmissão de conhecimentos, comprometido em inserir de forma adaptável
as novas gerações à sociedade, para que elas assim ocupem o lugar que lhes é destinado.
Neste artigo são discutidas estas duas concepções com base em autores como Paulo
Freire, que embasam o entendimento que se busca acerca de uma educação comprometida
com a transformação social e a libertação intelectual dos alunos. Dessa forma, este artigo
reflete sobre os benefícios e possibilidades para uma educação em Geografia, mais especificamente na área de Geopolítica, que eduque para a liberdade intelectual.
Evita-se defender posições políticas, de cunho ideológico esquerdista ou de direita. Ao
contrário, se advoga para que o ensino seja fomentador de discussões e aprendizagens que
têm a potencialidade de proporcionar instrumentos para que os próprios alunos sejam capazes
de escolher os projetos políticos que mais coadunam para aquilo que eles entendem como
projeto de sociedade e nação.

30 - junho/2021 - Educar FCE

264

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Portanto, é objetivo geral deste artigo: discutir, com base nos referenciais teóricos, as
possibilidades que tem a Geopolítica em um ensino comprometido com a educação libertária
e crítica. Para o atingimento deste objetivo são traçados os seguintes objetivos específicos:
- Analisar os termos e conceitos que são chave para o entendimento desta temática;
- Refletir junto aos referenciais teóricos o impacto que têm os projetos educativos na
vida dos alunos;
- Reconhecer caminhos e possibilidades para o ensino da Geopolítica na sala de aula.
Considera-se importante tais objetivos, pois, na concepção assumida neste artigo, eles
apontam para um entendimento claro e objetivo para elucidar a seguinte questão: quais as
possibilidades que a Geopolítica oferece para um ensino crítico, reflexivo e libertário?
Sendo assim, na primeira seção deste artigo são apresentados e discutidos os termos,
concepções educacionais, bem como, são apresentadas os referenciais teóricos assumidos
como pilares deste estudo. Serão refletidos, por exemplo, concepções em torno de uma
educação política, comprometida com o rompimento de relações sociais excludentes, bem
como, as concepções teóricas que fundamentam aquilo que se entende por uma educação
crítica, reflexiva e libertária.
Na segunda seção deste artigo serão abordados a própria questão que se constrói em
torno do que se entende por ensino libertário, ou seja, serão discutidos os efeitos de uma
educação Geopolítica no ensino básico. Nesta seção se busca entender como, exatamente,
os efeitos de um ensino de Geografia, com ênfase em Geopolítica, pode colaborar para movimentos de ganhos intelectuais e críticos por parte dos alunos.
Na terceira seção, a pesquisa bibliográfica aponta os caminhos para a efetivação destes
pressupostos. Ou seja, a partir de experiências realizadas em contextos diversos, se busca
expor os meios e caminhos utilizados para a execução de um projeto educacional que englobe
pressupostos geopolíticos nos processos de ensino/aprendizagem.
Por fim, nas considerações finais, um breve resgate do fio condutor que permeia o estudo será empreendido, buscando oferecer uma visão de conjunto do artigo e daquilo que se
defende aqui como processos educacionais efetivos para a população escolar.
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A GEOPOLÍTICA COMO FUNDAMENTO
PARA UMA EDUCAÇÃO CRÍTICA,
REFLEXIVA E LIBERTÁRIA
Como apresentado na seção introdutória deste estudo, inegavelmente uma das
funções da escola é preparar o aluno para a
vida em sociedade. Porém, a concepção que
esta preparação se baseia assume diferentes concepções, de acordo com os projetos
políticos e de sociedade. Nesse sentido, é
importante frisar que a função da escola está
diretamente ligada à concepção que se têm
de sociedade.
É possível destacar, diante disso, que
dois projetos distintos de educação se embatem nas discussões sobre as melhores formas de educar. De um lado há o argumento
de que o tempo que os alunos passam na
escola deve ser dedicado ao ensino estrito de
códigos, conceitos e teorias, que vão ajudá-los a adaptar-se à sociedade, ao mundo do
trabalho e às funções predestinadas de acordo com o lugar social que o sujeito ocupa.
De outro lado, existe a crença de que
a escola pode ser algo mais na vida dos alunos, que além de prepará-los para o mundo
do trabalho, há a possibilidade de que os
ensinamentos propagados nesta instituição
possibilitem uma nova visão de mundo para
os educandos, rompendo com estereótipos,
preconceitos, e um ensino congelado e estático na eterna função preparatória para níveis
posteriores de estudo e vida.
Este estudo corrobora para a função
da escola sustentada por Gimeno Sacristán
e Pérez Gómez (1998), que gira em torno de:
compensar e romper com todo tipo de desigualdade social mediante o respeito às diversidades, facilitar a reconstrução por parte
dos alunos do conhecimento historicamente
acumulado e fomentar o pensamento crítico
e democrático.

A concepção apontada pelos autores e
sustentada por este estudo considera a tendência em apontar caminhos para um ensino
crítico, reflexivo e libertário. Crítico no sentido
de oferecer instrumentos intelectuais para que
os alunos sejam cada vez mais atentos aos
mecanismos sociais. Reflexivos no sentido
de estabelecer processos de ensino que não
sejam estáticos, mas que se moldem para
ampliar as percepções dos sujeitos por meio
da reflexão. E libertários, pois estima-se que a
soma da crítica e reflexão sejam motores para
a liberdade intelectual. Nesse sentido, Freire
(1981, p.33) nos indica que:
É algo importante perceber que a realidade social é transformável; que feita pelos
homens, pelos homens pode ser mudada; que não é algo intocável, um fado,
uma sina, diante de que só houvesse um
caminho: a acomodação a ela. É algo
importante que a percepção ingênua da
realidade vá cedendo seu lugar a uma
percepção que é capaz de perceber-se;
que o fatalismo vá sendo substituído por
uma crítica esperança que pode mover os
indivíduos a uma cada vez mais concreta
ação em favor da mudança radical da sociedade (FREIRE (1981, p.33).

Se vislumbra na educação a potencialidade de capacitar os sujeitos a transformar
sua realidade. Esta transformação, sobretudo
no contexto contemporâneo, se faz necessária ao contemplarmos os diversos abismos
sociais vivenciados no Brasil. Proporcionar
uma educação que seja crítica, reflexiva e libertária, consiste, dessa forma, em um esforço para que os alunos tenham a capacidade
intelectual de perceber-se dentro de um jogo
de forças. E percebendo-se, sejam capazes
de romper com a lógica social que segrega
cada vez mais coletivos de pessoas.
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Pensar a educação nestes moldes implica um redirecionamento de esforços para
não perdermos de vista a função social emancipadora da escola. Para que ela não se torne
uma instituição preparatória para a sociedade que está posta, mas sim uma instituição
preparatória para mudar uma sociedade que
se encontra estagnada nos abismos que ela
própria construiu,
Hoy, tal vez más que nunca, esta situación
exige repensar nuestra visión de educación y ahondar en los factores sustantivos
que puedan contribuir a una propuesta
educativa alternativa, más allá de sus
formas, modalidades os sistemas administrativos. Se requiere una búsqueda y
una reflexión en torno a los fundamentos
filosóficos, políticos y pedagógicos de
un paradigma educacional que oriente
los esfuerzos dirigidos a la transformación social y a la formación integral de
las personas de cara a la construcción
de nuevas estructuras sociales y nuevas
relaciones entre las personas basadas
en la justicia, la equidad, la solidaridad y
el respeto al medio ambiente (JARA H.,
2018, p. 222).

Advogar em prol de um ensino que seja
transformador implica direcionar olhares para
as estruturas que condicionam a escola. Nesse sentido, é possível destacar as forças políticas conservadoras que atuam no sentido
de minimizar as discussões políticas em sala
de aula, mantendo o ensino na função de capacitação profissional e adaptável ao mundo
do trabalho e à sociedade. É possível afirmar,
dessa forma, que:
O mundo do trabalho é uma realidade
incontornável em qualquer projeto de
educação de adultos e ao longo da vida,
mas isso não legitima a sobre determinação da economia sobre a educação,
condenando esta ao estatuto de variável
do crescimento econômico, reduzindo-a
à categoria de instrumento de empregabilidade, sob uma “política de resultados”
(LIMA, 2016, p. 20).

Apesar da definição de Lima (2016)
apontar o que se defende neste artigo com
ênfase na Educação de Jovens e Adultos, é
possível estender esta reflexão para os demais
níveis de ensino. Isso porque, desde a mais
tenra idade se encara a educação sempre
como uma preparação para o ano seguinte,
e ao final do percurso escolar espera-se uma
pessoa trabalhadora, que aceita seu destino
econômico, profissional e social.
Como destacado por Lima (2016), apesar do mundo do trabalho ser uma realidade
incontornável, e considerando o peso que os
fatores econômicos têm para a sociedade,
não é aceitável considerar a educação e seus
processos como uma “política de resultados”.
Se reforça o caráter intelectual dos processos
educativos, a formação de mentalidades comprometidas com posicionamentos críticos e
transformadores.
E é neste embate de forças que a disciplina de Geografia, mais especificamente a
Geopolítica tem a potencialidade de configurar um ensino nos moldes que se defende
neste estudo. Destaca-se a Geopolítica no
sentido de apontar com maior exatidão os
parâmetros do vasto campo dos estudos geográficos que compõem as finalidades educacionais que se entendem coerentes com uma
sociedade mais justa.
Contudo, se entende que a Geografia
como um todo, junto à outras disciplinas que
remetem aos estudos sociais têm esta mesma
potencialidade. Seria interessante, dessa forma, a proposição de parâmetros Inter, trans.
e multidisciplinares para a concepção de um
ensino não fragmentado. Entretanto, para os
fins deste estudo se opta por estabelecer reflexões mais focadas em uma área, podendo
estas reflexões serem estendidas para outras
posteriormente.
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Aposta-se assim na Geopolítica como
um conjunto de dispositivos, conceitos, teorias, e estudos que comportam toda uma
potencialidade enunciativa, que conduz a
reflexões profundas sobre a sociedade. Importante ressaltar que estabelecer processos
reflexivos sobre temas pertinentes, abordados
por meio desta área do conhecimento, é quase que inegociável, posto que a maioria das
temáticas de estudo desta disciplina remetem
a questões sociais que estão no cerne dos
debates mais profundos da contemporaneidade.

Nesta seção foram estabelecidas reflexões que encaminham olhares para a compreensão das potencialidades que a escola
tem na vida dos sujeitos que nela se encontram. Seja no Ensino Fundamental, médio, ou
Educação de Jovens e Adultos, o que se buscou aqui foi propor um fio condutor que considere a educação como um todo sistemático,
não como fragmentos de etapas do ensino.
No próximo capítulo deste artigo se discute
como a Geografia, mais especificamente a
Geopolítica, pode colaborar para os ganhos
cognitivos e intelectuais dos alunos.

Aproveitar tais temáticas na escola implica um movimento de colocar estudantes,
que muitas vezes só se preocupam com sua
cotidianidade, a par das profundas questões
existenciais, éticas e políticas que permeiam
todo o debate social e a maioria dos discursos políticos,

A GEOPOLÍTICA NO CERNE DAS AÇÕES
ESCOLARES

Entre nós, repita-se, a educação teria de
ser, acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude. De criação de
disposições democráticas através da qual
se substituíssem no brasileiro, antigos e
culturológicos hábitos de passividade, por
novos hábitos de participação e ingerência, de acordo com o novo clima da fase
de transição (FREIRE, 1967, p. 94).

Se recorre a esta reflexão estabelecida
por Freire (1967) para reafirmar a necessidade de uma educação comprometida com o
rompimento da passividade. Este rompimento
perpassa por exercícios intelectuais que colocam os estudantes em uma posição reflexiva,
expandindo suas formas de pensar, e consequentemente de agir dentro da sociedade.

A Geopolítica apresenta-se inicialmente,
não como uma disciplina, mas um subproduto da Geografia que auxilia a entender as
relações internacionais atreladas a questões
geográficas e políticas. Para Costa (2008) há
uma confusão conceitual em torno deste termo, segundo ele:
[...] a geopolítica, tal como foi exposta pelos principais teóricos, é antes de tudo um
subproduto e um reducionismo técnico e
pragmático da geográfica política, na medida em que se apropria de parte de seus
postulados gerais para aplica-los na análise de situações concretas interessando
ao jogo de forças estatais projetados no
espaço (COSTA, 2008, p. 55).

Com o advento da globalização, as relações entre as diversas nações que compõem
o globo se intensificaram e superaram as relações fronteiriças, logo, as relações políticas
igualmente se ampliaram. Nesse sentido, a
Geopolítica, como um subproduto da Geografia, nos auxilia a entender melhor tais relações, os interesses e diplomacias que ocorrem no jogo político mundial e estatal.

30 - junho/2021 - Educar FCE

268

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Esta conceptualização do termo Geopolítica supõe uma área de estudo que já existia
muito antes do uso desta palavra. De acordo
com Carmona (2012, p. 13):
Entretanto, a despeito de ser o pioneiro no
uso do termo Geopolítica, podemos dizer,
ao investigar o uso do conceito, que não
terá sido Kjéllen o primeiro geopolítico.
Mahan, por exemplo, como veremos a seguir, foi um geopolítico por excelência, a
despeito de à época, ainda não se utilizar
tal categoria – mas certamente seu conteúdo muito se aproxima deste conceito. No
Brasil, aquele que nos parece ser nosso
primeiro e quiçá o maior geopolítico de
nossa história, tendo em vista seu papel
na conformação de nosso território, o patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva,
tampouco seria comumente denominado
como tal (CARMONA, 2012, p. 13).

Como destacado, a Geopolítica, enquanto área do saber, se constituiu em ciência muito antes de ser denominada como
tal. Podemos assim refletir que esta área do
conhecimento se constituiu em torno de sua
identidade e funcionalidade para entender as
relações sociais que se baseiam em políticas
internas e externas. Ter isso em mente auxilia
a compreensão sobre a importância de suas
concepções no debate escolar.
O espaço no qual o estudo geopolítico se desenvolve no contexto escolar está
imerso na disciplina de Geografia. Logo, sem
se constituir como uma disciplina específica, mas sendo um componente dos estudos
geográficos, a Geopolítica pode ocorrer ou
não nas ações escolares, não havendo regulações específicas para sua execução, ou
parâmetros para que as discussões ocorram.

Fica, assim, a cargo dos docentes o
planejamento das ações circunscritas na
Geopolítica, estes por sua vez encontram-se
no centro do jogo de interesses em torno
da educação destacado no capítulo anterior
deste artigo. Logo, a atribuição ou não das
discussões nesta área depende das ações
dos docentes, suas concepções políticas e
de sociedade.
Resgatando o objetivo geral deste artigo
(discutir, com base nos referenciais teóricos,
as possibilidades que tem a Geopolítica em
um ensino comprometido com a educação
libertária e crítica), se busca instituir reflexões
que fundamentem os trabalhos docentes, no
sentido de estabelecer conexões entre as
teorias e discussões aqui estabelecidas e o
trabalho em sala de aula. Advoga-se, nesse
sentido, a favor de um ensino comprometido
em colocar aspectos da Geopolítica no cerne
da disciplina de Geografia. De acordo com a
Base Nacional Comum Curricular, a grande
contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica, consiste em:
[...] desenvolver o pensamento espacial,
estimulando o raciocínio geográfico para
representar e interpretar o mundo em permanente transformação e relacionando
componentes da sociedade e da natureza. Para tanto, é necessário assegurar a
apropriação de conceitos para o domínio
do conhecimento fatual (com destaque
para os acontecimentos que podem ser
observados e localizados no tempo e no
espaço) e para o exercício da cidadania
(BNCC, 2017, p. 360).

Para tanto, são estabelecidas cinco unidades temáticas comuns, a saber: O sujeito
e seu lugar no mundo; Conexões e escalas;
Mundo do trabalho; Formas de representação
e pensamento espacial; Natureza, ambientes
e qualidade de vida (BNCC, 2017). O mesmo
documento norteador destaca que:
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Em todas essas unidades, destacam-se
aspectos relacionados ao exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos
da Geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana, tais como: estabelecer regras de convivência na escola
e na comunidade; discutir propostas de
ampliação de espaços públicos; e propor
ações de intervenção na realidade, tudo
visando à melhoria da coletividade e do
bem comum (BNCC, 2017, p. 364).

Vislumbra-se assim os conceitos geopolíticos como possíveis de serem desenvolvidos de maneira transversal em cada uma
das cinco unidades comuns de tratamento
da Geografia. As discussões estabelecidas
por meio da Geopolítica são essenciais para
entender o jogo social que move a sociedade.
Esta conscientização acerca dos mecanismos
sociais está intimamente ligada ao exercício
da cidadania.
Isso porque, estabelece uma prática
problematizada a (FREIRE, 1987), que é exatamente o contrário da educação bancária
(FREIRE, 1987). Problematizar, no sentido
destacado por Freire (1987), significa olhar
com criticidade, analisar o que é posto de
maneira reflexiva, estabelecendo assim um
parâmetro intelectual ao ensino. O educador
deixa de assumir uma posição erudita, mas
estabelece uma relação horizontal com o educando. O processo de reflexão não mais é
dicotomizado entre o pensamento do professor e o pensamento do aluno, mas é, a partir
de uma relação dialógica, uma tendência em
estabelecer reflexões conjuntas entre alunos
e professores.
Este ponto do pensamento freiriano encontra vasto campo para se desenvolver nas
concepções geopolíticas. Se estabelece assim uma epistemologia do conhecimento que
leve o aluno a deixar sua consciência ingênua
(FREIRE, 1967), atrelada às objetividades e
preocupações da vida cotidiana, e expandir
suas reflexões até ampliar suas visões de fundo (FREIRE, 1987).

O que antes existia como objetividade,
mas não era percebido em suas reflexões
mais profundas e, às vezes, nem sequer
era percebido, se destaca e assume o
caráter de problema, portanto, de desafio. A partir desse momento, o “percebido
destacado” já é objeto de admiração dos
homens, e, como tal, de sua ação e de
seu conhecimento (FREIRE, 1987, s/p).

Este ponto de reflexão refere-se ao movimento de fazer pensar dentro da sala de
aula, romper com esquemas engessados de
ensino que simplesmente transmitem códigos, mas supor um ensino crítico e reflexivo,
e assim, libertador. Tal liberdade sustentada
neste artigo se remete à liberdade de pensamento, necessita assim ser exercitada a cada
dia, pois alcançar o pensamento livre significa
ter elementos para se pensar.
Nesse sentido, a defesa pela Geopolítica como transversal a todo ensino de Geografia, em todo percurso escolar, na concepção freiriana assumida neste artigo, remete a
instrumentalizar intelectualmente os alunos, e
oferecer os elementos destacados para uma
ampliação de consciência em torno da sociedade na qual estamos inseridos.
Só assim é possível proporcionar uma
apropriação crítica (FREIRE, 1967) do conhecimento. Este exercício intelectual pode abrir
a mente dos alunos para que eles tenham novas concepções, não só sobre os elementos
sociais que podem ser o foco dos estudos,
mas sobre seu próprio percurso acadêmico e
sobre a função que a escola pode exercer em
sua vida, ressignificando e revalorizando os
efeitos desta instituição na possibilidade de
uma vida melhor. Este é o ponto da educação
crítica e libertária que se destaca tanto no objetivo deste artigo, como na própria questão
que se levantou na introdução deste estudo.
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Ainda que pareça abstrato o ponto em
que a Geopolítica se aplica dentro da grande
área da Geografia, se destaca possibilidades
diversas para que as discussões se desenvolvam em um ambiente colaborativo e dialógico. Sendo assim, o próximo capítulo deste
artigo abordará algumas situações em que o
ensino da Geografia assumiu aspectos da Geopolítica em suas ações, possibilitando novos
rumos para o ensino e a liberdade intelectual
dos alunos.

POSSIBILIDADES DE ENSINO DA
GEOPOLÍTICA NO CONTEXTO DA SALA
DE AULA
Como destacado no capítulo anterior,
a Geopolítica representa uma contundente
área de estudos muito antes de ser denominada como tal. A denominação, portanto,
do conceito Geopolítica, localiza dentro da
grande área da Geografia os pressupostos
que atrelam os conhecimentos e conceitos
geográficos ao estudo das relações políticas
nacionais ou internacionais.
Vislumbra-se inúmeras possibilidades
de discussões e reflexões desencadeadas
por meio dos conceitos geopolíticos. Contudo, por se tratar de um dos ramos da Geografia, não há uma regulação para a abordagem de seus conteúdos, como pôde ser
percebido pelos próprios trechos citados da
Base Nacional Comum Curricular. Este documento norteador fornece elementos para
um ensino que possa abordar os conteúdos
geopolíticos, entretanto, não há fundamentos
que norteiem o trabalho do professor.
Sendo assim, neste capítulo serão refletidas algumas experiências pedagógicas
nesta área. Não se trata, porém, de uma pesquisa bibliográfica completa, mas sim uma
breve revisão de práticas percebidas e divulgadas por meio de artigos científicos, e que,
no contexto deste estudo, fornecem pistas e
caminhos para a concretização do ensino da
Geopolítica.

Tais reflexões partem de questionamentos maiores e que lidam com questões muito
mais amplas do que o micro espaço da sala
de aula. Girotto e Santos (2011) refletem sobre isso ao questionar:
Como pensar o ensino de geografia no
mundo contemporâneo a partir destas
problemáticas que apresentamos? Como
construir estratégias didáticas que dialoguem criticamente como este Império
da Informação e da Imagem que busca
totalizar as diferentes formas de interpretação da realidade. Em nossa perspectiva, acreditamos que o arcabouço teórico
metodológico desenvolvido no âmbito
da geopolítica se torna fundamental para
que possamos ampliar os conhecimentos
que os nossos alunos já possuem sobre
determinados fenômenos. Por exemplo:
o que mudaria na cabeça deles se lhes
explicássemos que o Estado de Israel, na
verdade, é um estado tampão dos EUA no
Oriente Médio? Ou, quem sabe, explicar
a 2º Guerra Mundial a partir do conceito
de poder terrestre de Halford Mackinder?
Ou quem sabe ainda explicar a expansão
territorial das corporações e o controle social por meio da mídia, associando com
o mundo pensado por George Orwell em
seu livro “1984”? (GIROTTO; SANTOS,
2011, p. 146).

Junto aos questionamentos apontados,
os autores apresentam exemplos de propostas que provocariam intensas reflexões nos
alunos. É perceptível, portanto, que o ensino da Geopolítica se dá mais no sentido de
ampliar os olhares do que propriamente reorganizar conteúdos, diretrizes ou materiais
didáticos. É possível abordar um conteúdo
geográfico da perspectiva geopolítica ao atrelarmos as noções dos conceitos e conteúdos
aos questionamentos referentes às relações
políticas. Isso porquê:
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Os conhecimentos geopolíticos não servem apenas para a leitura de fenômenos
mundiais. O aluno deve compreender que
as relações entre o poder e o território
estão presentes cotidianamente. Servem
para explicar os conflitos entre grupos rivais por um território com interesse econômico associado, assim como as relações no interior da escola e dos diferentes
territórios que nela existem. Para isso, as
categorias de estudos como “extensão
territorial”, “população” e “posição geográfica” correlacionado com a linguagem
cartográfica são de extrema importância
para a materialização dos fenômenos (GIROTTO; SANTOS, 2011, p. 146).

Os autores exemplificam esta abordagem ao citar uma atividade desenvolvida com
uma turma de 2º ano na cidade de São Caetano do Sul – SP, na qual foi proposto que
os alunos mapeassem a territorialidade dos
principais grupos que compõem a cidade,
Caso das atividades desenvolvidas com
os alunos em São Caetano do Sul, foi
necessário um trimestre de construção e
desconstrução das noções elementares
de cartografia do livro didático adotado
na escola, que se limitava a questão da
localização. Como romper com isso no
ensino de geografia? Utilizamos algumas
estratégias didáticas, entre elas, o jogo
batalha naval (GIROTTO; SANTOS, 2011,
p. 146).

Como visto, os autores pontuaram diversas possibilidades e estratégias para que
as noções geopolíticas ganhem espaço em
sala de aula. A perspectiva enunciada pelos
autores, bem como sua abordagem, remete a
uma ampliação da percepção dos alunos em
relação a seu entorno, logo, de sua cotidianidade. Percebe-se que a abordagem parte de
uma realidade mediatizadora (FREIRE, 1987),
com vista a ampliar as visões de fundo (FREIRE, 1987) dos alunos.
Outra possibilidade que remete diretamente à ampliação das percepções dos alunos com relação a seu entorno está no relato

de Rodrigues (2016), ao abordar o ensino
da Geopolítica em turmas do 2º e 3º ano na
cidade do Rio de Janeiro - RJ. Abordando o
tema “transportes”, o autor (na condição de
professor) buscou, junto aos alunos, estudar
as características dos transportes, a relação
custo X distância, o papel dos transportes no
processo de globalização, os impactos ambientais, as dimensões logístico-econômica,
e a articulação do tema com a segregação
residencial na cidade (RODRIGUES, 2016),
O objetivo fundamental da aula foi contribuir na construção de um olhar crítico por
parte dos estudantes sobre a dimensão
também geopolítica dos transportes. Todo
o debate é assim direcionado sobre o papel que os transportes possuem enquanto
ferramenta no direcionamento dos fluxos
e na acessibilidade das pessoas a determinados territórios da cidade, em especial para alguns segmentos da população
urbana localizados em subúrbios pobres
e favelas (RODRIGUES, 2016, p. 95).

Verifica-se, assim, a efetividade dos conceitos desenvolvidos pelo professor na área
da Geopolítica. A importância de tais discussões contempla o desenvolvimento do conteúdo programático e seus conceitos chave,
o espaço dialógico de debate, a ampliação
das percepções dos alunos sobre o espaço
urbano que ocupam, bem como, fornece elementos para que eles reflitam sobre aspectos
que não faziam parte de suas reflexões.
Rodrigues (2016) destaca que as possibilidades que a Geopolítica tem em sala de
aula não estão somente nas suas temáticas,
mas também enquanto ferramenta de análise de outros temas que são abordados na
escola. Argumenta-se, nesse sentido, que as
proposições teóricas que são possibilitadas
pela Geopolítica não se limitam a um nicho
específico de estudos, mas têm a potencialidade de intervir teoricamente em diversas
outras áreas do saber.

30 - junho/2021 - Educar FCE

272

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Outro relato que corrobora esta noção
é o de Pegoretti et al. (2015), que aborda
uma experiência desenvolvida em uma turma de 2º ano em Curitiba – PR. Tratando do
tema “Guerra Fria”, foram utilizados mapas,
imagens, fotos e tabelas, que mostraram a
bipolaridade política que se formou.
Se buscou tratar dos aspectos geográficos e seus desdobramentos na reorganização espacial e política do mundo, como por
exemplo, o surgimento de novos países, a dissolução de outros, os conflitos, a importância
que se dava (e se dá) à soberania espacial,
bélica, econômica e ideológica. Segundo as
autoras:
A ideia era, a partir desta atividade, avaliar
o conhecimento e a visão geográfica dos
estudantes, para então desenvolver nos
alunos ao longo de outras aulas a percepção da geografia nos temas comuns
a outras ciências, e assim suas especificidades (PEGORETTI et al., 2015, p. 3).

Percebe-se novamente a possibilidade
de intervenção intelectual que a Geopolítica
tem em outras áreas das ciências. Além disso,
destaca-se a importância de entender a temática abordada pelas autoras para a compreensão de fenômenos e bipolarizações políticas
que vivemos ainda hoje, resquícios do conflito
entre URSS e EUA, que têm sido ressuscitados nos debates políticos contemporâneos
(sobretudo no Brasil).

A breve exposição das três experiências
destacadas neste capítulo não teve o propósito de uma pesquisa bibliográfica, muito menos de sintetizar toda a experiência e reflexões desencadeadas pelos autores e autoras
citados. A intenção foi ilustrar possibilidades
e caminhos para que o ensino incorpore as
potencialidades que tem a Geopolítica para
o desenvolvimento de uma educação comprometida com a liberdade intelectual. Recomenda-se que os três relatos citados neste
capítulo sejam conferidos pelos leitores na
íntegra, seguindo suas referências na seção
das referências bibliográficas.
Contudo, ainda que de forma resumida,
os relatos citados demonstraram a possibilidade de se desenvolver um ensino crítico, reflexivo e libertador, coerente com a função social da escola, ampliando as percepções dos
estudantes acerca do espaço físico e social
que ocupam na sociedade. Destaca-se que
os relatos são acompanhados de reflexões teóricas que corroboram as noções abordadas
neste estudo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino de geopolítica, área do saber circunscrito na disciplina de Geografia, como
argumentado ao longo deste artigo, carrega consigo possibilidades reflexivas totalmente necessárias para a ampliação do pensamento crítico dos alunos. Se buscou, com base nas
referências utilizadas demonstrar a necessidade de processos reflexivos em sala de aula, no
sentido de conscientizar os alunos sobre os mecanismos sociais a que estão submetidos.
Foi possível perceber que o jogo político de interesses em torno da escola move olhares para percebermos dois movimentos distintos: o silenciamento das discussões políticas, a
partir do qual, as ações escolares seriam restritas ao treinamento; e a ampla discussão, com
base nos conceitos geopolíticos, de problemáticas que circundam a sociedade e impactam
diretamente na vivência dos alunos.
Na concepção sustentada neste artigo, a segunda vertente do ensino se mostra mais
eficaz para um ensino comprometido com a liberdade intelectual dos alunos, bem como sua
percepção dos efeitos que o conhecimento escolarizado pode ter em suas vidas. Assim, mais
do que conceitos que fundamentam uma educação que os forme intelectualmente, os conceitos geopolíticos podem ter a potencialidade de tornar o processo de ensino e aprendizagem
mais significativo para os alunos, ao atrelar as ações escolares à sua cotidianidade.
Foi possível perceber os efeitos desta escolarização com base no estudo da Geopolítica
por meio dos artigos de Girotto e Santos (2011), Rodrigues (2016), e Pegoretti et al. (2015).
Nestas três experiências distintas a disciplina de Geografia ganhou novo sentido ao incorporar discussões empreendidas por meio da concepção Geopolítica. Estes estudos serviram
para ilustrar meios, métodos, caminhos e possibilidades para que esta área do saber seja
explorada em sala de aula.
Por fim, é possível contemplar a questão desta pesquisa (quais as possibilidades que a
Geopolítica oferece para um ensino crítico, reflexivo e libertário?), ao afirmarmos que as possibilidades se encontram, justamente, na execução. Ou seja, não há uma receita pronta, mas
sim a necessidade de começar as ações, de olhar para as experiências e buscar inspirações
para que o estabelecimento de uma prática coerente com um projeto educacional que leve
os alunos a atingir níveis de reflexão que os conduzam à um saber libertário.
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MÚSICA E EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMINHANDO JUNTAS
PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RESUMO: De acordo com as pesquisas a indícios, que desde a pré-história já se produzia música.
Nessa época o ser humano já produzia uma forma de música que lhe era essencial, pois sua
produção cultural constituída de utensílios para serem utilizados no dia-a-dia. A música está
presente na vida dos indivíduos, provocando diferentes emoções, integrando pessoas, retratando
épocas e culturas. É uma forma de sabedoria humana que, por meio do lúdico, possibilita
preparar as crianças para a vida adulta. A música na educação infantil se refere à musicalização,
tornando-se seu ensino obrigatório perante normas da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Diante das
pesquisas, optou-se por abordar neste artigo a importância da música para o desenvolvimento da
aprendizagem na educação infantil. Tendo em vista que a criança nesta fase de desenvolvimento
demonstra um grande interesse por situações que envolvam a música. Sabe-se que a música
desenvolve a percepção, estimula a memória e a Inteligência por colocar o ser em contato com
sentimentos, valores culturais, e facilitando a expressão comunicativa consigo e com o outro. Neste
sentido, podemos considerar que a música é ferramenta essencial para um bom desenvolvimento
da criança no aspecto educacional, favorecendo de forma lúdica e construtiva uma melhora
significativa nos seus aspectos motivacionais.

Palavras-chave: Música; Práticas Pedagógicas; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

D

e acordo com as pesquisas a música existe e sempre existiu como produção cultural, pois de acordo com estudos científicos, desde que o ser humano começou
a se organizar em tribos primitivas pela África, a música era parte integrante do
cotidiano dessas pessoas. Acredita-se que a música tenha surgido há 50.000 anos, onde as
primeiras manifestações tenham sido feitas no continente africano, expandindo-se pelo mundo
com o dispersar da raça humana pelo planeta.
A música, ao ser produzida e/ou reproduzida, é influenciada diretamente pela organização sociocultural e econômica local, contando ainda com as características climáticas e o
acesso tecnológico que envolvem toda a relação com a linguagem musical. A música possui
a capacidade estética de traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou
nação. A música é uma linguagem local e global. De acordo com Koellreutter (2001),
A música é uma linguagem, pois é um sistema de signos e, nela, se faz presente um jogo dinâmico de relações que simbolizam, em microestruturas sonoras, a macroestrutura do universo. Essa
linguagem define-se pela criação de formas sonoras com base nos opostos e existe em tipos
variados: tom e ruído. Além disso, diferentes modos lúdicos convivem no interior de uma mesma
peça (KOELLREUTTER, 2001).

No início da aprendizagem a música é muito importante, pois o aluno já convive com
ela desde muito pequeno e a maioria das crianças gostam de ouvir e cantar músicas. Ouvir,
aprender uma canção, brincar de roda, são atividades que despertam, estimulam e desenvolvem além do gosto musical, a convivência, socialização e a inclusão, fazendo com que a
criança interaja com o mundo.
A música na educação infantil se refere à musicalização, tornando-se seu ensino obrigatório perante normas da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). A escola não tem o propósito de
formar músicos, mas propiciar às crianças a vivência e a compreensão da linguagem musical
e com isso viabilizar a abertura de canais sensoriais que facilitam a expressão de emoções,
bem como ampliação cultural.
Trabalhar música na Educação infantil é despertar na criança toda essa capacidade,
deixando que ela vá formando sua identidade. Fazendo da música, um instrumento em que
desde cedo no contexto escolar as ajude de maneira lúdica e prazerosa o processo de ensino/aprendizagem.
Considera-se que a Educação Infantil exerce um papel fundamental para esse processo.
O objetivo do presente estudo é identificar a importância de se trabalhar com musicalização
na educação infantil, a fim de comprovar que a aplicação desse conceito no ambiente escolar pode contribuir de maneira significativa para que ocorra o desenvolvimento cognitivo das
crianças.
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UMA BREVE HISTÓRIA DA MÚSICA
Segundo estudos históricos (BASTIAN,
2009), a música é a arte de combinar os sons
e o silêncio. A música existe e sempre existiu
como cultura. De acordo com estudos científicos, desde que o ser humano começou a
se organizar em tribos primitivas pela África, a
música era parte integrante do cotidiano dessas pessoas. Acredita-se que a música tenha
surgido há 50.000 anos, onde as primeiras
manifestações tenham sido feitas no continente africano, expandindo-se pelo mundo com o
dispersar da raça humana pelo planeta (BASTIAN, 2009).
Na pré-história o ser humano já produzia
uma forma de música que lhe era essencial,
pois sua produção cultural constituída de utensílios para serem utilizados no dia-a-dia, não
lhe bastava, era na arte que o ser humano
encontrava campo fértil para projetar seus desejos, medos, e outras sensações que fugiam
a razão. Diferentes fontes arqueológicas, em
pinturas, gravuras e esculturas, apresentam
imagens de músicos, instrumentos e dançarinos em ação, no entanto não é conhecida a
forma como esses instrumentos musicais eram
produzidos (BASTIAN, 2009).
Das grandes civilizações do mundo antigo, foram encontrados vestígios da existência
de instrumentos musicais em diferentes formas
de documentos. Os sumérios, que tiveram o
auge de sua cultura na bacia mesopotâmica
a milhares de anos antes de Cristo, utilizavam
em sua liturgia, hinos e cantos salmodiados,
influenciando as culturas babilônicas, caldeia,
e judaica, que mais tarde se instalaram naquela região (BASTIAN, 2009).
A cultura egípcia, por volta de 4.000 anos
A.C., alcançou um nível elevado de expressão
musical. Seu território preservava a agricultura
e este costume levava às cerimônias religiosas,
onde as pessoas batiam espécies de discos e
paus uns contra os outros, utilizavam harpas,
percussão, diferentes formas de flautas e também cantavam. Os sacerdotes treinavam os

coros para os rituais sagrados nos grandes
templos. Era costume militar a utilização de
trompetes e tambores nas solenidades oficiais
(BASTIAN, 2009).
Na Ásia, a 3.000 A.C., a música se desenvolvia com expressividade nas culturas chinesa e indiana. Os chineses acreditavam no
poder mágico da música, como um espelho
fiel da ordem universal. A “cítara” era o instrumento mais utilizado pelos músicos chineses,
este era formado por um conjunto de flautas
e percussão. A música chinesa utilizava uma
escala pentatônica. Já na Índia, por volta de
800 anos A.C., a música era considerada extremamente vital. Possuíam uma música sistematizada em tons e semitons, e não utilizavam
notas musicais, cujo sistema denominava-se
“ragas”, que permitiam o músico utilizar uma
nota e exigia que omitisse outra.
Durante a Idade Média a igreja ditou as
regras culturais, sociais e políticas de toda a
Europa, com isso interferindo na produção musical daquele momento. Nas cerimônias católicas era usado o “canto gregoriano”. O canto
gregoriano foi criado antes do nascimento de
Jesus Cristo, pois ele era cantado nas sinagogas e países do Oriente Médio. Por volta do
século VI a Igreja Cristã fez do canto gregoriano elemento essencial para o culto.
A música renascentista data do século
XIV, período em que os artistas pretendiam
compor uma música mais universal, buscando
se distanciar das práticas da igreja. Havia um
encantamento pela sonoridade polifônica, pela
possibilidade de variação melódica. A polifonia
valorizava a técnica que era desenvolvida e
aperfeiçoada, característica do Renascimento. Os compositores escreviam madrigais em
sua própria língua, em vez de usar o latim. O
madrigal era para ser cantado por duas, três
ou quatro pessoas.
Após a música renascentista, no século XVII, surgiu a “Música Barroca” e teve seu
esplendor por todo o século XVIII. Era uma
música de conteúdo dramático e muito elaborada. Já a música clássica é o estilo posterior
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ao Barroco. O termo “clássico” deriva do latim
“classicus”, que significa cidadão da mais alta
classe.
Neste momento surgem diversas novidades, como a orquestra que toma forma e começa a ser valorizada. As composições para
instrumentos, pela primeira vez na história da
música, passam a ser mais importantes que
as compostas para canto, surgindo a música
para piano.

CRIANÇA E MÚSICA
O ambiente sonoro, assim como a presença da música em diferentes e variadas situações do cotidiano, faz com que bebês e crianças iniciem seu processo de musicalização de
forma intuitiva. A escuta de diferentes sons,
produzidos por brinquedos sonoros ou vindos
do próprio ambiente doméstico, também é fonte de observação e descobertas provocando
respostas.
Do primeiro ao terceiro ano de vida, os
bebês ampliam os modos de expressão musical pelas conquistas vocais e corporais. Podem articular e entoar um maior número de
sons, inclusive os da língua materna, reproduzindo letras simples, refrões, onomatopeias, explorando gestos sonoros, como bater palmas,
pernas, pés, especialmente depois de conquistada a marcha, a capacidade de correr, pular
e movimentar-se acompanhando uma música
(ALENCAR 2003):
Improvisar é criar instantaneamente orientando-se por alguns critérios. Se para falar de improviso é preciso ter em mente
o assunto, o domínio de um vocabulário,
ainda que pequeno, assim como algum
conhecimento de gramática, algo semelhante ocorre com a música (ALENCAR,
2003, p. 57).

Assim, o que caracteriza a produção musical das crianças nesse estágio são a produção do som e suas qualidades, que são altura,
duração, intensidade e timbre e não a criação
de temas ou melodias definidas precisamente. A expressão musical das crianças nessa

fase é caracterizada pela ênfase nos aspectos
intuitivo e afetivo como também pela exploração (sensório-motora) dos materiais sonoros
(ALENCAR, 2003).
As crianças integram a música as demais brincadeiras e jogos: cantam enquanto
brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam e dramatizam
situações sonoras diversas, criando “personalidade” e significados simbólicos aos objetos
sonoros ou instrumentos musicais e a sua produção musical. Na faixa etária de quatro a seis
anos, as crianças já podem compor pequenas
canções com instrumentos musicais. Ainda é
difícil criar estruturas definidas, ou seja, a criança cria uma estrutura que, no entanto, sofre
variações a cada nova interpretação (ALENCAR, 2003).
O contato com a música é feito por apreciação, isto é, não tocando um instrumento,
mas simplesmente ouvindo com atenção e
propriedade, os estímulos cerebrais também
são bastante intensos. Ao mesmo tempo em
que a música possibilita essa diversidade de
estímulos, ela, por seu caráter relaxante, pode
estimular a absorção de conhecimento. A prática com música, seja pelo aprendizado de
um instrumento, seja pela apreciação ativa,
potencializa a aprendizagem cognitiva, particularmente no campo do raciocínio lógico, da
memória, do espaço e do raciocínio abstrato.
Outro campo do desenvolvimento é o da
afetividade humana, é nele que os efeitos da
prática musical se mostram mais claros. A linguagem musical tem sido apontada como uma
das áreas de conhecimento mais importantes
a serem trabalhadas na educação infantil, ao
lado da linguagem oral e escrita, do movimento, das artes visuais, da matemática e das ciências humanas e naturais (KOELLREUTTER,
2001),
Os efeitos da música sobre os sentimentos humanos trazem efeitos muito significativos
no campo da maturação social da criança. É
por meio do repertório musical que nos iniciamos como membros de determinado grupo
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social. Além disso, a música também é importante do ponto de vista da maturação individual, isto é, do aprendizado das regras sociais
por parte da criança.
Quando uma criança brinca de roda, por
exemplo, ela tem a oportunidade de vivenciar,
de forma lúdica, situações de perda, de escolha, de decepção e de dúvidas. Diante disso,
os estudos e as informações trazem reflexões
acerca do trabalho pedagógico com este recurso,
A música é uma linguagem, pois é um
sistema de signos e, nela, se faz presente
um jogo dinâmico de relações que simbolizam, em microestruturas sonoras, a macroestrutura do universo. Essa linguagem
define-se pela criação de formas sonoras
com base nos opostos e existe em tipos
variados: tom e ruído. Além disso, diferentes modos lúdicos convivem no interior
de uma mesma peça (KOELLREUTTER,
2001),

A música 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 informação que posteriormente lhes permitirá criar e se comunicar
por intermédio dessa linguagem.
Podemos relacionar as formas de jogo infantil piagetianas com as três dimensões
presentes na música: sensório motor, simbólico e com regras. Para trazê-la para a
sala de aula é preciso atenção ao modo
como as crianças se relacionam com ela
em cada fase de seu desenvolvimento
(DELALANDE, 2003).

Baseando-se ainda na teoria de Piaget
em analogia aos estágios de atividade lúdica,
classificam-se as condutas da vivência em três
categorias: a de exploração ou manipulação
de objetos que produzam ruído, dos oito meses até os cinco anos; a de expressão, que
representa o jogo simbólico na criança, dos

cinco até os dez anos, e a de construção, que
é a preocupação em organizar a música, dar-lhe forma, dos seis ou sete anos, quando a
criança passa a respeitar as regras no jogo,
como as brincadeiras cantadas. Dessa maneira, a expressão musical infantil segue uma
trajetória que vai do impreciso ao preciso (DELALANDE, 2003).
Entre os dois e três anos, pode-se variar
a velocidade, intensidade, explorar e realizar
sons de diversas alturas, de diferentes durações, sem a orientação de um pulso regular.
Aos quatro anos, fazer música significa o contato com elementos pertinentes a ela.
Não há ainda a preocupação em precisar alturas e duração, pois a criança desconhece os conceitos de melodia, ritmo e harmonia
em sua forma tradicional. Ao aproximar-se da
etapa com jogo com regras, propicia a sistematização e a organização do conhecimento.
Por fim, aos cinco ou seis anos, a criança pode
familiarizar-se com sua escala, cujas regras
interessam-na. Entretanto, é preciso considerar que cada criança é única (DELALANDE,
2003).

OS BENEFÍCIOS DA MÚSICA PARA AS
CRIANÇAS
A música traz diversos benefícios ao ser
humano, principalmente nas crianças pequenas, como o desenvolvimento das funções motoras e intelectuais e também sócio/afetivas.
Um dos primeiros benefícios da música para
a criança é deixá-la mais focada, pois elas normalmente param o que estão fazendo para se
dedicar a sentir o som. Aos poucos, isso se
estenderá para outras atividades assim deixando-as mais centradas. O desenvolvimento da
criatividade também é um dos fatores de extrema importância já que visivelmente se tornam
mais criativos ao refletirem sobre a sonoridade
que estão vivenciando (CRAIDY; KAERCHER,
2001).
A música também é benéfica para a
criança quanto ao poder de concentração,
além de melhorar sua capacidade de aprendi30 - junho/2021 - Educar FCE
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zagem em matemática, pois a música é pura
matemática. Como também, facilita a aprendizagem de outros idiomas, potenciando sua
memória.
A criança começa a se expressar de outra maneira e é capaz de integrar-se ativamente
na sociedade, porque a música vai ajudando
a ganhar independência nas suas atividades
habituais, ela começa a assumir o cuidado de
si mesma e do meio, e amplia seu mundo de
relações. A música tem o dom de aproximar
as pessoas.
“A música é uma linguagem criada pelo
homem para expressar suas ideias e seus sentimentos, por isso está tão próxima de todos
nós” (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 130).
A criança que está em contato com a
música aprende a conviver melhor com outras crianças, tendo uma comunicação mais
harmoniosa. Nesta idade a música encanta,
traz segurança emocional, confiança, porque
se sentem compreendidas ao compartilhar
canções, entram em um clima de ajuda, colaboração e respeito mútuo.
Na etapa de alfabetização a criança é
mais estimulada com a música. Através das
canções infantis, nas quais as sílabas são rimadas e repetitivas, e acompanhadas de gestos
que se fazem ao cantar, a criança melhora sua
forma de falar e de entender o significado de
cada palavra. E assim, se alfabetizará de uma
forma mais rápida.
Com a música também estimula a expressão corporal da criança. Utilizam novos
recursos ao adaptar seu movimento corporal
aos ritmos de diferentes músicas, contribuindo desta forma na potencialidade do controle rítmico de seu corpo. Através da música,
a criança pode melhorar sua coordenação e
combinar uma série de movimentos. Assim a
música proporciona à criança, uma melhora
da coordenação motora, maior sensibilidade e
criatividade, facilita a comunicação, o trabalho
em grupo e aumento da autoestima.

A ESCOLA E O APRENDIZADO DA
MÚSICA
A Lei de Diretrizes e Bases nº.9.394/96,
que atualmente normatiza o sistema educacional brasileiro, veio firmar o ensino de artes e
incrementou o seu valor pedagógico, representando um importante passo no resgate de seu
papel no desenvolvimento dos alunos. Com os
documentos orientadores pós LDB (BRASIL,
1996), como o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (BRASIL, 1998).
E os Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1999), a educação musical recebeu
enfoques específicos. Reconhecendo que a
educação infantil é uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano. A criança
está pronta para receber todos os estímulos
que estão à sua volta.
A educação musical auxilia todo o processo de formação do ser humano, e pesquisas científicas comprovam que crianças, jovens e adultos que estudam algum instrumento
musical têm melhor desempenho na aprendizagem escolar (BRASIL, 1999).
A utilização da música no espaço de
educação infantil é muito importante, pois a
criança além de aprender brincando, o ambiente escolar se torna mais agradável e estimula cada vez mais à vontade dela participar
das aulas, introduzir conteúdos através da música as crianças de 0 a 5 anos desenvolvem
relações afetivas, de socialização, cognitivo e
ainda torna o aprendizado de qualquer área de
conhecimento ainda mais fácil de ser absolvido (BRASIL, 1999).
A música não somente é uma simples ferramenta, ela não necessita, necessariamente, de
mais nada além de alunos e professores para ser
produtiva, ser adaptável, ela precisa apenas ser
ouvida, sentida, pois um som produzido, tanto
por instrumentos elétricos ou pelo corpo como
assobios e palmas, pode transportar os alunos
para um mundo de aprendizado amplo em que a
intensidade deste processo varia de acordo com
as diferenças individuais (BRASIL, 1999).
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Cantando coletivamente, aprende-se a
ouvir uns aos outros e desenvolver aspectos
da personalidade como atenção, cooperação
e espírito de coletividade. As crianças também
precisam ser incentivadas a improvisar e inventar canções, ampliando seu universo do
conhecimento através de trabalhos em grupo.
Segundo RAMOS (2002) a hora da história é um importante momento para o processo
de educação musical, pois podemos interpretá-la usando o recurso da voz. Para ilustrar sonoramente a narrativa podem-se usar objetos
ou materiais sonoros, utilizando a sonoplastia.
Já o uso de instrumentos para contá-la pode
servir de sonoplastia imitando o efeito sonoro
real. Além do mais, a história pode ser utilizada
de roteiro para desenvolvimento de um trabalho musical.
Nas escolas de educação infantil, não é
necessário que exista um professor de música, para ela ser proveitosa. Existem inúmeras
possibilidades de se trabalhar a música e os
benefícios que ela pode oferecer. Os materiais
podem ser diversos, não necessariamente é
preciso dispor de materiais caros (RAMOS,
2002).
As escolas muitas vezes não dispõem de
condições de elaborar projetos com alto custo,
o que não seria viável para os professores,
nem para os alunos. Isso evidencia que um
trabalho criativo e competente colabora com
a criança para desenvolver sua criatividade,
socialização, expressão e também serve como
estímulo para o aluno da educação infantil
aprender mais e de forma contextualizada.
Não sendo necessário um aprendizado
formal buscando as aptidões das crianças.
Como nos diz HOWARD (1984, p. 63), “nós
não precisamos termos ouvidos bons para
música, pois isso não significa que podemos
reproduzi-los. A escola de educação infantil
deve trabalhar sempre de maneira prazerosa
e afetiva’’.

Assim, a utilização da música permite o
desenvolvimento social/afetivo, a afetividade
é uma sensação de prazer que possibilita a
expressão dos sentimentos perante os outros,
desenvolvê-la acarreta uma sensação de segurança.
Quando expressamos nossos sentimentos ocorre o desenvolvimento da sensação e
de realização. Nesta a criança está desenvolvendo sua identidade, descobrindo e passando pelo auto aceitação e autoestima, tudo isso
acontecendo no contato com as outras crianças. Um convívio extremamente fortalecedor.
Para WEIGEL (1988, p. 15) assegura
que “o trabalho com a música pode proporcionar essa integração social, já que as atividades geralmente são coletivas e o trabalho
em grupo produz compreensão, cooperação
e participação’’.
O ensino de música não precisa ser
discutido e sim facilitado para que a escola
consiga influenciar o principal objetivo que é
o de não necessariamente a formação de instrumentistas, concertistas e nem dominar instrumentos ou cantar almejando uma carreira
profissional como músico.
O fator de importância é que o aluno
pode sim no futuro desejar alcançar uma dessas carreiras, mas o ato de ensinar canto,
trabalhar com a música ou tocar alguns instrumentos, deve ser o de ter como objetivo o
desenvolvimento da criança, aliando a música
a elementos pertinentes do currículo da educação infantil WEIGEL (1988).
A musicalização na educação infantil pode
integrar-se às demais brincadeiras e jogos. As
crianças cantam enquanto brincam, acompanham os movimentos de seus carrinhos, dançam, cantam na hora de comer, fazendo da música parte de seu dia a dia. A música faz manter
uma forte ligação com as brincadeiras em todas
as culturas. Vários jogos e brinquedos envolvem
música, como cantigas de ninar, brincadeiras de
roda, adivinhas e muitas outras que fazem parte
do universo infantil (WEIGEL, 1988).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho pode-se observar a importância da música na escola, em todas as idades, principalmente na educação infantil. A música é uma motivação de grande ajuda para
que os alunos se desenvolvam em áreas como interação social e facilitação do raciocínio.
O ensino de música nas escolas abre as portas possibilitando o acesso às novas culturas, a circulação de informação e do conhecimento, a interação na sociedade e a participação
na produção da linguagem dessa sociedade.
A música como parte do currículo das escolas, incentiva a arte dando oportunidade
ao aluno de crescimento e aprimoramento intelectual, de raciocínio, mas principalmente que
sejam mais humanizados e sensíveis.
Relacionar a música com as demais disciplinas é muito importante, pois melhora a
qualidade de ensino, dando motivação para que se aprenda mais e melhor. O recurso na
aprendizagem é, no entanto, a grande responsabilidade do profissional que trabalha com a
música, pois como modelo de ensino, o professor pode muitas vezes, motivar um aluno, como
também fazê-lo perder o interesse, a vontade de olhar para o futuro. Buscar novas ideias é
em grande parte responsabilidade das escolas, encontrar no profissional de ensino um incentivador de seus alunos.
O valor da música na educação infantil é uma parceria que dá certo. O trabalho realizado
com a música em sala de aula pode deixar o ambiente leve, alegre, permitindo que a criança
possa se expressar, brincar, entrar em contato com os colegas, com a família, e desenvolver
seu vocabulário, ajudando no processo de aprendizagem da escrita e leitura.
Assim desenvolvendo a sua identidade, autonomia do indivíduo, trabalhando a imaginação, criatividade, capacidade de concentração, fixação de dados, experimentação de regras
e papéis sociais, desenvolvem a expressão, o equilíbrio, a autoestima, autoconhecimento e
integração. Portanto, a escola deve dar maior valor a momentos onde a música faça parte do
cotidiano do aluno.
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LITERATURA INFANTIL NO BRASIL: UM OLHAR SOBRE A
FORMAÇÃO DE LEITORES
RESUMO: A Literatura Infantil pode ajudar bastante no desenvolvimento intelectual e integral das
crianças. A criação de mundos imaginários e a busca pelo crescimento cognitivo diante de
uma educação emancipadora podem ajudar as crianças na concentração e na compreensão
do mundo. Olhando desse ângulo, o objetivo geral deste trabalho é apresentar a importância
que tem a Literatura Infantil para as crianças. Já os objetivos específicos são: defender o caráter
emancipador e construtivista que tem a Literatura Infantil na formação integral das crianças;
apresentar os principais escritores brasileiros da literatura infantil. A verdade é que o mundo
imaginário atrai os olhares das crianças e trazem encantamentos capazes de fazer da sala de
aula um lugar de construção da personalidade de cada escola. É assim que se desenvolve esta
produção, advogando sobre o poder da Literatura Infantil na escola, fazendo da aula um meio de
construção de personalidade e de autonomia.

Palavras-chave: Literatura; Crianças; Escritores Brasileiros; Formação de Leitores.
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INTRODUÇÃO

E

m entrevista à TV Cultura, a escritora Clarice Lispector chegou a declarar que
escrever para crianças é bom e fácil porque ela é maternal e a criança tem a fantasia solta. Essas palavras da ilustre autora de “A Mulher Que Matou os Peixes”
mostram como a sensibilidade e a facilidade de dar encantamento aos pequenos é bem mais
fácil e significativa.
Acontece que muitos textos direcionados ao público infantil não conseguem conquistar
a atenção das crianças, seduzir ou preencher o tempo delas com histórias e contos de fadas
encantadores. Tudo isso acontece porque a literatura não é feita para ensinar nas escolas.
Na escola os professores trabalham para que os alunos possam conhecer a produção literária dos diversos autores que há pelo Brasil e pelo mundo, e, quem sabe, se encantar pelas
histórias que eles contam.
A Literatura Infantil pode ser mais uma ferramenta significativa no seu posto de apresentar para a criança mundos imaginários nos quais se constroem modelos de respeito, consciência, emancipação, liberdade e reflexão social. É isso que gera a Literatura Infantil na escola,
num âmbito inclusivo e democrático, despertando o respeito e construindo seres reflexivos.
A realidade do ambiente escolar ainda traz desafios que exigem bastante do professor.
O local de trabalho com alunos necessita de bastante atenção e cuidados que atendam às
necessidades pedagógicas e que contribuam com a formação integral dos alunos. Diante
dessa realidade, o objetivo geral deste trabalho é apresentar a importância que tem a Literatura
Infantil para as crianças da educação infantil. Os objetivos específicos são: defender o caráter
emancipador e construtivista que tem a Literatura Infantil na formação integral das crianças;
apresentar os principais escritores brasileiros de literatura infantil.
Este estudo se justifica pela necessidade de lançar luz sob a contribuição da literatura
infantil no contexto pedagógico da Educação Infantil. Diante dessa abordagem, a problematização é construída a partir da seguinte ideia: sendo a Literatura Infantil significativa para a
formação integral das crianças e para a formação de novos leitores, como a escola pode
contribuir no fomento de acesso a esse universo literário?
Esta é uma pesquisa bibliográfica, com intercalações teóricas. Ao longo da escrita é
possível reconhecer o valor que tem a literatura infantil no contexto pedagógico do ensino
fundamental menor. Não como uma literatura utilitária somente. Mas como uma ferramenta
de formação integral e de emancipação dos educandos.
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LITERATURA INFANTIL NO BRASIL:
UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DE
LEITORES
Historicamente, com o surgimento da
imprensa em 1808, os primeiros impressos
para crianças eram histórias traduzidas da literatura europeia. Foi publicado o livro Contos
infantis em 1886, de Júlia Lopes de Almeida e
Adelina Lopes Vieira. No século XX, Olavo Bilac e Coelho Neto editam seus Contos pátrios
(1904) e Tales de Andrade, com o romance Saudade (1919), que encerra o primeiro
período da literatura infantil brasileira. Mas o
grande nome representativo da literatura infantil aqui no Brasil foi o Monteiro Lobato. Em
1921, lança Narizinho Arrebitado.
A partir dos anos 60, surgem novos
escritores também significativos: Clarice Lispector, Vinícius de Moraes e Cecília Meireles.
Assim, os principais clássicos da literatura infantil brasileira são: Pé de pilão - Mário Quintana; História Meio ao Contrário - Ana Maria
Machado; Reinações de Narizinho - Monteiro
Lobato; História de dois amores - Carlos Drummond de Andrade; Flicts – Ziraldo; Chapeuzinho Amarelo - Chico Buarque; Quem soltou
o pum? - Blandina Franco; A Bolsa AmarelaLygia Bojunga; O Menino Azul - Cecília Meireles; Marcelo, Marmelo, Martelo - Ruth Rocha;
O Meu Pé de Laranja Lima - José Mauro de
Vasconcelos; A História dos Pingos - Eliardo
França e Mary França; História Meio Ao Contrário- Ana Maria Machado; Bisa Bia Bisa BelAna Maria Machado; A Arca De Noé- Vinícius
De Moraes; O Menino Maluquinho- Ziraldo;
Ou Isto Ou Aquilo- Cecília Meireles; A Vida Íntima de Laura- Clarice Lispector; O Fantástico
Mistério de Feiurinha- Pedro Bandeira; Uma
Ideia Toda Azul- Marina Colasanti (BAMBERGER, 1987).

Cecília Meireles teve grande protagonismo para a literatura infantil brasileira. Cecília Benevides de Carvalho Meireles, mais
conhecida como Cecília Meireles nasceu
em no Rio de Janeiro em 1901, quando
já era órfão de pai. A mãe veio a óbito
logo quando Cecília Meireles ainda tinha
3 anos de idade, o que causou um trauma imenso na infância daquela menina
sonhadora e criativa.

Desse modo, Cecília foi criada e consequentemente educada, por sua avó materna,
uma senhora de nacionalidade portuguesa,
no Rio de Janeiro do século XX. Cecília gostava muito de ouvir música e histórias que
sua babá lhe contava, esta lhe contava muitas
histórias, sobretudo sobre o folclore, o que
mais tarde ia inspirar Cecília, chegando até a
dar aula sobre o assunto é criada várias obras
literárias em vários âmbitos, assim, tendo uma
contribuição significativa para a criação da
literatura brasileira como um todo e em particular no que diz respeito a Literatura Infanto
Juvenil, ao lado de grandes escritores como,
o poeta Manuel Bandeira, por exemplo,
Cecília Meireles, filha de Carlos Alberto
de Carvalho Meireles e de Matilde Benevides
Meireles, nasceu no Rio de Janeiro em 7 de
novembro de 1901. Órfã de pai aos três meses de idade e de mãe aos três anos, foi
criada pela avó materna Jacinta Garcia Benevides. Faleceu em 9 de novembro de 1964
na cidade do Rio de Janeiro. Diplomou-se
professora pela Escola Normal do Instituto
de Educação do Rio de Janeiro em 1917.
No decorrer de sua vida, foi professora no
ensino infantil, primário, médio e superior, diretora escolar, jornalista, tradutora e produtora
de peças teatrais, conferencista, pesquisador,
poeta, autora de livros para crianças, compositora de cantigas de rodas infantis e fundou
e organizou, em 1934, a primeira biblioteca
infantil pública brasileira no Pavilhão Mourisco, em Botafogo, Rio de Janeiro. Estreou na
literatura brasileira em 1919 com o livro de
poemas Espectros, produzindo, em anos pos30 - junho/2021 - Educar FCE
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teriores, diversos textos poéticos e obras em
prosa. Escreveu ainda livros didáticos e artigos para jornais (LÔBO, 2002, p. 237-247).
Cecília Meireles não empreendeu na
educação somente uma contribuição significativa no que diz respeito ao fazer poético e
criativo, ela também teve uma participação
muito importante na criação de muitos leitores de forma pragmática, criando a primeira
biblioteca pública infantil do Brasil, no Rio de
Janeiro, episódio histórico é tão importante
para a criação de leitores do país, que até
então encontrava-se carente de tal espaço.
A inauguração do espaço foi realizada
no dia 15 de agosto de 1934 e permaneceu
em pleno funcionamento até o ano de 1937,
sendo fechada no governo de Getúlio Vargas.
A biblioteca era localizada no Pavilhão Mourisco, no bairro Botafogo, e eram executadas
diversas atividades ligadas à música, cinema, cartografia e jogos. A poetisa, além de
compreendê-la, teve como foco as crianças
também e suas criações literárias, assim produzindo vários textos literários voltados para
o público infanto-juvenil:
As Bibliotecas Infantis correspondem
a uma necessidade da época, e têm a
vantagem não só de permitirem à criança
uma enorme variedade de leituras, mas
de instruírem os adultos acerca de suas
preferências. Pois, pela escolha feita, entre tantos livros postos à sua disposição,
a criança revela o seu gosto, as suas tendências, os seus interesses. Compõem-se
as Bibliotecas Infantis de todos os livros
clássicos, e dos que se vão incorporando a essa coleção. Deviam ser anotadas
as preferências das crianças sobre essas
leituras, para informação dos que se dedicam ao estudo do assunto (MEIRELES,
1979, p. 111).

Cecília Meireles julgava que faziam parte da literatura infantil os exemplares os quais
as o público infantil despertava uma vontade
de ler as leiam com prazer. Na realidade, o
que havia, em sua compreensão, era uma literatura universal, marcada pela literatura oral
e escrita, da literatura infantil, misturado com
os demais gêneros textuais, fazia parte. Não
era interessante separar a literatura infantil em
aspectos ligados à moralidade, instrutivos e
recreativos, uma vez que esses aspectos não
eram particulares, tinham entre si relações essenciais. Segundo a autora, na verdade, são
as crianças que deliberam a literatura com o
seu gosto,
[...] Costuma-se classificar como Literatura Infantil o que para elas (crianças) se escreve. Seria mais acertado, talvez, assim
classificar o que elas leem com utilidade
e prazer. Não haveria, pois, uma Literatura
Infantil “a priori”, mas “a posteriori” (MEIRELES, 1979, p. 19).

Assegurava que era necessário pôr ao
dispor do público infantil diversos livros, entretanto dotados de valor de caráter científico,
poético e moral. A obra deveria ter conteúdo
com utilidade, colocado de forma agradável
que houve um melhor aproveitamento pelo
leitor de seu conteúdo.
Era necessário, no entanto, que se oferecesse bons livros, uma vez que, entre ‘’não
ler’’ e ‘’ler’’ um livro péssimo mau livro, era
melhor não ler. Tinha convicção que o livro
era de suma importância na construção do
indivíduo, entendia que o livro podia ser o
‘’melhor’’ ou talvez o ‘’pior’’ dos componentes
de auxílio à educação das crianças. Dessa
forma, afirmava ser necessário que os responsáveis pela criança lessem o conteúdo dos
livros antes de colocarem nas mãos deles,
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Um livro de literatura infantil é, antes de
mais nada, uma obra literária. Nem se
deveria consentir que as crianças frequentem obras insignificantes, para não
perderem tempo e prejudicarem seu gosto. Se considerarmos que muitas crianças, ainda hoje, têm na infância o melhor
tempo disponível da sua vida; que talvez
nunca mais possam ter a liberdade de
uma leitura desinteressada, compreenderemos a importância de bem aproveitar
essa oportunidade. Se a criança, desde
cedo, fosse posta em contato com obras-primas, é possível que sua formação se
processasse de modo mais perfeito (MEIRELES, 1979, p. 96).

Cecília Meireles defendeu que as bibliotecas eram espaços de fundamental importância, em que deveria ter uma imensa e variada
quantia de livros para o público infantil escolher,
As Bibliotecas Infantis correspondem
a uma necessidade da época, e têm a
vantagem não só de permitirem à criança
uma enorme variedade de leituras, mas
de instruírem os adultos acerca de suas
preferências. Pois, pela escolha feita, entre tantos livros postos à sua disposição,
a criança revela o seu gosto, as suas tendências, os seus interesses. Compõe-se
as Bibliotecas Infantis de todos os livros
clássicos, e dos que se vão incorporando a essa coleção. Deviam ser anotadas
as preferências das crianças sobre essas
leituras, para informação dos que se dedicam ao estudo do assunto (MEIRELES,
1979, p. 111).

Na percepção de Cecília Meireles, os
livros que fornecem um bom aproveitamento
na leitura são aqueles que têm conteúdo de
boa qualidade. O conteúdo e a organização
da obra eram características que atraíam os
leitores e os incitavam à leitura. Não era uma
regra o fato de o mais belo livro ser o que
apresentava um assunto rico e harmônico,

Os livros que mais têm durado não dispunham de tamanhos recursos de atração.
Neles, era a história, realmente, que seduzia, - sem publicidade, sem cartonagens
vistosas, sem os mil recursos tipográficos
que hoje solicitam adultos e crianças fascinando-os antes de se declararem, como
um amor à primeira vista (MEIRELES,
1979, p. 33).

Embora o conteúdo fosse o fio condutor do livro, esse fato não necessariamente
impedia de ter atrativos e fornecer gravuras e
imagens. As ilustrações, para Cecília Meireles, como já foi pontuado, desenvolviam um
importante papel na literatura infantil, uma vez
que contribui no estimula à leitura de livros,
também auxiliava em uma melhor compreensão do conteúdo que há no texto escrito e no
desenvolvimento da percepção de mundo da
criança.
É inegável afirmar que a prática da leitura contribui para a formação e desenvolvimento cognitivo das crianças. A literatura e
seus encantos fazem o coerente despertar
da visão de mundo dos alunos mesmo no
Ensino Infantil e mesmo sendo eles alunos
especiais. Fazer o processo inclusivo para
alunos significa possibilitar uma criação de
mundos diferentes para cada criança em seu
desenvolvimento.
Preparar, formar e desenvolver o cognitivo dos escolares é a maior pretensão do
professor mediador quando propicia um contato com a literatura infantil durante o cotidiano escolar. Trata-se da formação de novos
leitores desde os primeiros contatos com a
literatura engajada e do processo de inclusão
para com alunos que precisam estar envolvidos socialmente. Com essas afirmações, é
possível compreender que:
A leitura de histórias é um momento em
que a criança pode conhecer a forma de
viver, pensar e agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e
lugares que não são seus (BRASIL, 1998,
p. 143).
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Desde quando uma criança ouve uma
história contada pelo seu professor, ela já
desperta a capacidade de atenção e compreensão do que está sendo ouvido, bem
como a lógica das ideias e o interacionismo.
A literatura infantil alcança um grau significativo de possibilidades e melhoras no quadro
de melhoramento das crianças, uma vez que
possibilita desenvolvimento cognitivo e formação do vínculo social.
Nesse contexto, Martins (2002) esclarece que “define-se inclusão como um movimento conjunto, em que a sociedade também
se modifica para atender a diversidade, garantindo os seus direitos, o respeito, possibilitando aos alunos deficientes tornarem-se
sujeitos ativos, reflexivos e críticos" (MARTINS, 2002, p. 7). Se no cotidiano escolar é
necessário incluir e fazer do aluno um segundo protagonista do ensino-aprendizagem, a
Literatura Infantil contribui para isso.
Os escolares aprendem a se tornarem
ativos e a refletirem a partir do que estão
ouvindo pelo professor mediador. Todo conhecimento passado através das histórias é
desenvolvido como forma de despertar o conhecimento do da criança. Na literatura Infantil
os livros se apresentam como verdadeiros caminhos para a imaginação, para desenvolver
nas crianças aquilo que elas precisam despertar desde cedo: uma visão de mundo tal
que a faça refletir dos fatos cotidianos.
A moldura do livro, o colorido, as letras, as imagens, os enredos das histórias,
a moral, tudo contribui para fazer do aluno
especial mais participativo e emancipador. Ao
trabalhar com as histórias, o professor ajuda
a criança a desenvolver sua cognição, sua
atenção, sua capacidade lógica e de compreensão dos fatos cotidianos.

Ao ouvir a história contada, a criança
tende a melhorar sua atenção, compreensão,
pronúncia das palavras, vencendo a dislexia.
Diante dessa realidade, é possível asseverar
que os problemas de aprendizagem são decorrentes de diversos fatores psicológicos
presentes nos alunos.
Portanto, todos esses fatores causam
problemas no êxito da aprendizagem. Para
isso, o livro, a leitura e a literatura chegam
para despertar sabedoria, facilitar o processo de aprendizagem, bem como de contato
pleno com o universo da fantasia solta e do
saber, abrindo o caminho para a inclusão.
Dessa maneira, assevera Abramovich (1991):
Há prazer de folhear um livro, colorido ou
branco e preto [...] livros feitos para crianças pequenas, mas que podem encantar
aos de qualquer idade, são, sobretudo,
experiências de olhar, de um olhar múltiplo, pois se vê com o olhar do autor e do
olhador/leitor, ambos enxergando o mundo e os personagens de modo diferente,
conforme percebem o mundo. Saborear e
detectar tanta coisa que nos cerca usando este instrumento nosso tão primeiro,
tão denotador de tudo, a visão (ABRAMOVICH, 1991, p. 33).

A literatura como a arte da palavra
cheia de significados, pode fazer das palavras
um novo caminho para a união de pessoas
e construção de sentidos. Os alunos ficam
prontos para ouvirem atenciosamente histórias e histórias que podem possibilitar-lhes
diversos modos de sentidos e de benefícios
cognitivos. Nunca um texto literário servirá somente como pretexto.
É preciso que o professor o presente
como diversão e janela para outros mundos.
A vida das crianças fica mais divertida com
a ficção das palavras enfeitadas. O livro infantil demonstra e apresenta aos alunos um
mundo cheio de surpresas e de descobertas.
Destarte, não se pode excluir o texto literário
da Educação Infantil, bem como do seu papel
inclusivo. Assim, advoga Corsino (2010):
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Na educação infantil, o texto literário tem
uma função transformadora, pela possibilidade de as crianças viverem a alteridade, experimentarem sentimentos, caminharem em mundos distintos no tempo
e no espaço em que vivem, imaginarem,
interagirem com uma linguagem que muitas vezes sai do lugar-comum, que lhes
permite conhecer novos arranjos e ordenações (CORSINO, 2010, p. 184).

A Literatura Infantil cria no ouvinte (as
crianças), pelo entretenimento, um efeito de
construção do ser. O desenvolvimento de
uma personalidade e de uma nova maneira
de ver o mundo nas suas descobertas. Isso
para todas, sem exclusão, embora seja a sala
de aula heterogênea. Sempre melhorando os
vínculos entre os alunos.
É isso que a escola pode propiciar com
uma literatura infantil de qualidade. Se bem
trabalhada, as histórias infantis podem significar muita diversão, inclusão e aprendizagem.
Trata-se de um trabalho efetivo com a leitura
e formação coletiva de novos leitores, contribuindo dessa forma com o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Conforme esclarece
Bettelheim (2002):
Enquanto diverte as crianças, o conto de fadas esclarece sobre si mesma, e favorece
o desenvolvimento de sua personalidade.
Oferece significado em tantos níveis diferentes, e enriquece a existência da criança
de tantos modos que nenhum livro pode
fazer justiça à multidão e diversidade de
contribuições que esses contos dão à vida
da criança (BETTELHEIM, 2002, p. 20).

Tanta contribuição traz a literatura infantil que muito faz para a configuração da
personalidade da criança. Seu contato com
o mundo exterior através da leitura e do contato com histórias fantásticas deixa claro o
resultado de uma intensa literatura de criação
pessoal que eleva a construção do ser. Tudo
isso se faz no contato com a linguagem.

É a partir dela que se constroem mundos diversos. É desses mundos que as crianças tomam posse de retalhos de fatos e constroem o seu mundo próprio. Nessa busca por
um letramento sadio da literatura é que a inclusão se efetiva. A linguagem figurada desperta no ouvinte o gosto pelo fictício e pelas
possibilidades de interpretar, entender e compreender o imaginário. É na verdade a busca
por uma construção do ser a partir do irreal.
Esse contato com a linguagem deixa
clara a formação sociointeracionista da criança. Dessa maneira, assevera Vygotsky (1991,
p. 30): A construção da linguagem não é apenas determinada pela maturação biológica do
ser humano, ela é influenciada pela vivência e
experiência sociocultural do sujeito. É mediada
pela qualidade das relações e interações com o
meio." Por isso a inclusão chega pela literatura.
Desde cedo, o contato com as narrativas infantis deixa ao bel querer o prazer de
ouvir estórias e de construir sua visão de
mundo e seu contato pleno com o meio. Pela
visão de Vygotsky (1991), o universo social
tem fundamental importância no processo de
constituição do sujeito, portanto, a mediação
do professor é crucial, nessa mesma constituição”.
Assim, se efetiva o protagonismo do docente com a sua contribuição de mediador do
conhecimento e do despertar dos escolares
para com o universo social. Tais fatos configuram a inclusão em sala de aula, para todos
e por todos. É sabido que a linguagem pode
se manifestar de diversas formas.
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Os gêneros são essas formas em funcionamento social, por isso, é preciso possibilitar uma interação social entre os escolares, é
de direito, claro. Desse modo, “há uma dificuldade dos educandos em registrar suas ideias
de modo correto e coerente, devendo utilizar
como instrumento de aprendizagem escolar
e social a linguagem” (GARCIA, 1998, p. 23).
Com isso, muitas outras questões são descobertas na sala de aula, habilidades e dificuldades dos alunos.

Não se pode deixar de lado o caráter
crítico e emancipador da literatura, o que, de
fato, desperta na criança a sua vontade de
saber e entender a realidade ao seu redor,
perguntando, compreendendo, estudando o
que acontece socialmente. É assim que se
chega à conclusão de que “a literatura possui
uma função social facilitadora da compreensão humana, possui uma função libertadora
e que promove uma prática sócio-cognitiva”
(ZARDO, 2004, p. 57).

A criatividade é intensificada e cada dia
mais os discentes se envolvem com a leitura
e com a escrita. As crianças passam a compreender que ler é bom, e acabam despertando o prazer pela leitura, descobrindo outros
mundos.

As aulas se tornam melhores quando
saem da rotina gramatical e de regras diárias.
A mudança é notável quando se vê uma aula
recheada de histórias, muita leitura, contação
de histórias. Tudo muda. Muita atenção, a aula
rende. As crianças precisam disso. As crianças especiais precisam usufruir de um ensino
de qualidade, com leituras significativas, para
que cheguem a melhorar seu grau cognitivo.

Conforme Zardo (2004), “a literatura infantil nas séries iniciais faz com que os alunos
vivenciem histórias, desenvolvendo a criatividade e a imaginação, percebendo com isso
as dificuldades dos alunos na escrita”. Portanto, a Literatura Infantil é a porta de entrada
para a construção pessoal dos pequenos. O
saber que se desperta desde cedo, um saber
através das palavras, é bem mais coerente
com a evolução cognitiva de cada criança. A
linguagem falada ou escrita, até a visual, contribui para ativar a cognição e elevar o nível
de inteligência de alunos com dificuldades.
É preciso pôr em prática a Literatura
Infantil como uma ferramenta de construção
social do ser e de melhorias para fazer da
criança um sujeito sem limitação, participativo. A realidade de cada um se faz dentro das
possibilidades de leitura do mundo. O objetivo maior desse tipo de literatura é propiciar
à criança sua visão de mundo de tal modo
que possa ser uma contribuição formadora e
humanística.

Uma boa aula de leitura de estórias
pode ajudar o aluno a descobrir situações
do cotidiano que elevam seu grau cognitivo
e sua melhora suas dificuldades de língua e
de interação social “crianças especiais, seja
qual for o problema, necessitam de educação,
atenção e ensino diferenciados para poderem
desenvolver suas habilidades, e quanto mais
cedo for detectado o problema, melhorarem
seus resultados." (MARTINS, 2002, p. 34). Já
os problemas, podem ser minimizados pelos
processos de ensino que são mediados pelo
professor. Por isso, a importância de trabalhar
a diversidade no ensino.
A Literatura Infantil carrega em si a mesma funcionalidade e valor da literatura clássica, ou para adultos. Não pode haver distinção. Acontece que novos olhares se voltaram
para a literatura para crianças como um forma
excludente de fazer histórias para quem tem
como futuro ser adulto e, justamente por isso,
deveria aprender regras morais e a respeitar
como é e como não é o ser socialmente, de
modo a formular o texto literário como um
suporte para ensinar moral e ética somente.
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Incrivelmente, essa abordagem da Literatura Infantil não é de hoje, é desde o século
XVII que o texto para crianças era tido como
algo que precisava somente possibilitar um
contato com histórias que falassem sobre um
enredo moralístico, isso porque a criança estava num estágio de preparação para a vida
adulta; desse modo, ler textos literários não
significava entrar em contato com a arte literária, com a estética literária como arte do
ser humano. Com isso, o tempo passou e
as crianças se tornaram adultas que viam e
podem até hoje mesmo ter a literatura como
uma obrigação, sem importância, sem graça,
etc.
No Brasil, os textos da Literatura infanto-juvenil datam do período colonial. Havia uma
produção de origem portuguesa, devido à dependência da metrópole. Os contos de fadas,
que surgiram na França no século XVII, eram
o carro-chefe da leitura infantil. Sempre trazendo uma moral no fim da história, fortalecem
o entendimento das pessoas de que criança
não tinha uma forte capacidade de raciocínio,
por isso não era preciso diversificar o papel
dos textos literários para elas, pois eram pequenas, tinham mais eram de aprender com
as morais ou lições de vida para quando se
tornarem adultas.
O Brasil começou com obras pedagógicas adaptadas das portuguesas, e Literatura
Infantil foi um marco formalizado com Monteiro Lobato, já no século XX. Suas histórias fantásticas se espalhavam pelo país e o tornou o
primeiro escritor brasileiro de Literatura Infantil
reconhecido.
Em termos de receptividade, a literatura
aqui em questão foi reconhecida e utilizada
como instrumento pedagógico. Sendo sempre um ponto de partida para estudos gramaticais, de regras e de exploração da sintaxe;
o valor pedagógico escondia o peso estético
literário que havia na Literatura Infantil.

Nos dias de hoje, as escolas ainda mantêm esse tipo de arte como um suporte para
aprender a ler e a escrever, porém compreendendo o ato da leitura como um simples
ato de decodificação das palavras, formando
frases. Trata-se de um processo que estanca
na leitura como decodificação, sem entendimento do contexto e de outras possibilidades
de interpretar e de se valer da estética literária
como fonte artística da palavra carregada de
significados.
Por outro lado, também, o cunho mercadológico leva a compreender como a venda
de livros de Literatura Infantil está muito ligada
ao andamento do mercado. Sendo uma produção em massa, obedece coerentemente à
lei da oferta e da procura, o que não ocorre
com os clássicos, porque são reproduzidos
muitos por serem bastante lidos e explorados
estéticamente como arte literária.
Nas escolas, os livros infantis são tidos
como material pedagógico para ensinar a ler,
sem preocupação de despertar nos alunos o
prazer pela leitura e, coerentemente, pôr em
prática o caráter humanizador que tem a literatura para as pessoas; isso é preocupante,
pois a Literatura Infantil não pode deixar de ter
seu valor artístico e literário possibilitando assim uma leitura prazerosa e contribuindo com
a formação de novos leitores (SILVA, 2009).
Esse tipo de literatura precisa estar voltada para a humanização dos educandos,
pois eles também são humanos e passam
por questões que todos nós sentimos: alegria,
tristeza, surpresas, etc. O direito de acesso e
de conhecimento da literatura como arte estética, arte do ser humano é pleno e remete
a saber mais sobre si e sobre o mundo que
existe a partir do que foi lido. É que quando
a criança lê de forma prazerosa, ela também
passa por catarse e aprende que a leitura não
é mera decodificação, mas um reflexo da arte
sobre a vida é um direito pleno de se libertar
dos dramas da realidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Destarte, a Literatura Infantil é, de fato, significativa no processo pedagógico e pode
muito contribuir com a formação integral dos alunos, basta que o professor saiba trabalhar e
procure diversas formas de atividades interativas que engaje e chame a atenção dos alunos.
Ela melhora na cognição e formação integral das crianças, bem como na visão de mundo
que lhes é apresentada. É visando a uma educação inclusiva e emancipadora que se deve
empregar diariamente a literatura cada dia mais intensa nas aulas, pois dessa forma a busca
por uma educação significativa e igualitária culminará significativamente.
Sendo assim, assegura-se ser essencial o educador dispor de textos e livros literários na
educação que se é dada logo na infância de tal forma a proporcionar o trabalho com a linguagem oral e redigida; dando margem a ampliação do conhecimento pelo educando acerca da
diversidade de escritos que se fazem presente no meio social; proporcionando o desenvolvimento cognitivo, afetivo e passional do aluno, igual ao desenvolvimento da comunicabilidade
e composição de bons hábitos de leitura. Para tanto, é preciso que a ação do educador seja
amparada por ‘’intencionalidades’’, com o intuito de que alunos executem atividades propostas
com sentido e sejam integrantes do processo de aprendizagem.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UM POUCO DA
HISTÓRIA, AVANÇOS E RECUOS
RESUMO: O artigo traz uma reflexão sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil tendo como
principal objetivo desvendar as dificuldades que esta modalidade de ensino vem enfrentando e
sugerir soluções para os desafios ainda presentes no século XXI. Na história das políticas públicas
brasileiras há momentos de expansão e recuo no incentivo a esta modalidade de ensino. A
educação de jovens e adultos antecede as datas documentadas, iniciando-se no período colonial.
É um direito assegurado gratuitamente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN 9394/96), aos que não tiveram acesso à escola na idade própria. É uma modalidade de
ensino que visa atender à população com idade acima de 15 anos que não concluiu o ensino
fundamental ou médio, objetivando alfabetizar, bem como melhorar o nível de escolarização. O
maior expoente da EJA, Freire que propôs um sistema de ensino que parte da realidade vivenciada
pelo educando, uma educação que não seja mecanizada, que desperte a consciência crítica e que
amplie a leitura de mundo, onde o educador assuma um papel mediador, uma postura dialógica.
Muitos desafios ainda são enfrentados como a formação contínua do professor, investimentos e
políticas públicas, programas educacionais que atendam a população. Entretanto, há que se deixar
claro que a educação assim como a alfabetização tem papel importante na formação do cidadão,
na inclusão social, mas não é o único instrumento dela. A educação não pode ser colocada como
solução para todas as mazelas sociais e que apesar dos vários programas criados pelo Governo
ao longo de sua história o desafio da inclusão de jovens e adultos continua. O artigo aborda como
funciona esta modalidade a distância EAD do EJA destaca-se, ainda, no processo de ensino e
aprendizagem à distância, o conhecimento adquirido e a importância da presença social.

Palavras-chave: Formação a Distância; Educação; Jovens e Adultos; Direito Assegurado.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho trata sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil tendo
como principal objetivo desvendar as dificuldades que esta modalidade de ensino vem enfrentando e sugerir soluções para os desafios ainda presentes no

século XXI.

Traz um pouco da história, avanços e recuos, busca uma definição para a EJA e apresenta também os vários segmentos populacionais que ela atende: o operário, a dona de casa,
jovens em início de carreira. Busca-se a compreensão da trajetória nacional da EJA desde
os primórdios de sua regulamentação através da Constituição de 1934 até o momento atual
em que o governo federal se faz presente através do Programa Brasil Alfabetizado. Alfabetizar
e Letrar. Mostra a concepção de alfabetização e letramento e apresenta proposta de Paulo
Freire para a EJA.
Educação visando à cidadania reflete sobre o exercício da cidadania no Brasil e na
EJA, espaço para construção da reflexão deste exercício, onde esses temas podem emergir.
Mostra também como funciona esta modalidade a distância EAD. Traça o perfil do professor
educador, vem demonstrar como se pode desempenhar de modo integrado as figuras de
educador e professor, no sentido de interligar a formação do cidadão e a construção do conhecimento científico.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
UM POUCO DA HISTÓRIA, AVANÇOS E
RECUOS
A Educação de Jovens e Adultos é um
direito assegurado gratuitamente pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), aos que não tiveram acesso à escola na idade própria e segundo a LDBEN o
poder público deverá estimular o acesso e a
permanência do jovem e do adulto na escola.
A Educação de Jovens e Adultos é uma
modalidade de ensino que visa atender à população com idade acima de 15 anos que
não concluiu o ensino fundamental ou médio.
Objetiva alfabetizar a população que não teve
acesso à escola bem como melhorar o nível
de escolarização dos que tiveram acesso e
não concluíram estas etapas da educação
básica.
Alfabetizar jovens e adultos é muito mais
que transferir-lhes noções de leitura e escrita,
o jovem ou adulto ao ingressar em uma escola tem um objetivo delimitado e compreende a
escola como um meio para alcançar tal objetivo. O professor alfabetizador torna-se então
um mediador entre o aluno e o conhecimento, por isso ele precisa estar bem informado,
motivado e querendo realizar um trabalho de
construção.
O público atendido nesta modalidade de
ensino tem origem em diversas situações sociais como: donas de casa, jovens em início
de atividade profissional, operários, integrantes
de assentamentos, povos indígenas e pessoas
reclusas em instituições penitenciárias.
Quanto à trajetória de vida, Di Pierro,
Joia e Ribeiro (2001) citam três tipos de público: os que iniciam a escolaridade já na condição de trabalhador, os que já frequentaram
a escola na infância, mas a abandonaram há
algum tempo e aqueles que vêm transferidos
do ensino regular por acumularem grandes
defasagens entre idade e série cursada.

De acordo com Gadotti (1997) há vários
termos para definir a Educação de Jovens
e Adultos: educação de adultos, educação
popular, educação não formal e educação
comunitária. Definições como educação não
formal, comunitária e popular vinculam-se à
gestão realizada por organizações não governamentais.
Segundo a Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) a educação de adultos está vinculada à presença do Estado como principal
órgão gestor. Há dois paradigmas de modelo
da educação de jovens e adultos: educação
supletiva, que substitui a educação do ensino
regular, onde o currículo é adaptado e o segundo modelo que vê esta educação como
uma modalidade peculiar que exige criação e
implementação de pedagogia específica, tendo em vista que os jovens e adultos quando
são matriculados já têm mais experiência de
vida, muitos conhecimentos já estão apropriados faltando apenas à decodificação pelos
signos da linguagem,
[...]A leitura do mundo precede a leitura da
palavra, daí que a posterior leitura desta
não possa prescindir da continuidade da
leitura daquele. Linguagem e realidade se
prendem dinamicamente. A compreensão
do texto a ser alcançada pela sua leitura
crítica implica a percepção das relações
entre o texto e o contexto [...], (PAULO
FREIRE 1989, p.9).

Na história das políticas públicas brasileiras há momentos de expansão e recuo
no incentivo a esta modalidade de ensino. A
educação de jovens e adultos antecede até
mesmo as datas documentadas, pois de forma indireta, o adulto interessava-se em aprender as primeiras letras, ao menos escrevendo
o próprio nome.
A educação brasileira teve seu início
com o fim dos regimes das capitanias, no
período colonial, ou seja, a educação regular
e mais ou menos institucional de tal época,
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teve três fases: a de predomínio dos jesuítas;
a das reformas do Marquês de Pombal, principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do
Brasil e de Portugal em 1759; e a do período
em que D. João VI, então rei de Portugal, trouxe a corte para o Brasil (1808-1821).
O ensino dos jesuítas tinha como fim
não apenas a transmissão de conhecimentos
científicos, escolares, mas a propagação da
fé cristã. A história da educação de jovens e
adultos no Brasil no período colonial se deu
de forma assistemática, nesta época não se
constatou iniciativas governamentais significativas. Os métodos jesuíticos permaneceram
até o período pombalino, com a expulsão dos
jesuítas. Neste período, Pombal organizou as
escolas de acordo com os interesses do Estado. Com a chegada da família Real ao Brasil
a educação perdeu o seu foco que já não era
amplo.
Após a proclamação da Independência
do Brasil foi outorgada a primeira constituição
brasileira onde constava no artigo 179 que a
“instrução primária era gratuita para todos os
cidadãos”; mesmo a instrução sendo gratuita
não favorecia as classes pobres, pois estes
não tinham acesso à escola, ou seja, a escola
era para todos, porém, inacessível a quase
todos,
No Brasil, o discurso em favor da Educação popular é antigo: precedeu mesmo a
Proclamação da República. Já em 1882,
Rui Barbosa, baseado em exaustivo diagnóstico da realidade brasileira da época,
denunciava a vergonhosa precariedade
do ensino para o povo no Brasil e apresentava propostas de multiplicação de escolas e de melhoria qualitativa do Ensino
(SOARES, 2002, p. 8).

A constituição de 1934 apresentou a
necessidade de oferecer educação para adultos, mas não teve êxito, pois Getúlio Vargas,
o então presidente da república tornou- se
um ditador através do golpe militar e criou
um novo regime o qual chamou de “Estado

Novo”. Criou-se assim em 1937 uma nova
constituição escrita por Francisco Campos
que abriu mão da responsabilidade para com
educação pública, afirmando o Estado como
quem desempenharia um papel subsidiário, e
não central. Em relação ao ensino, o objetivo
era favorecer o Estado, pois uma população
sem educação (educação para poucos) torna
a sociedade mais suscetível a aceitar tudo
que lhe é imposto.
O processo de industrialização trouxe a
necessidade de mão de obra especializada,
criando-se assim escolas nos centros urbanos
para capacitar os jovens e adultos para as indústrias. Na expectativa de melhor qualidade
de vida, a população da zona rural migrou
para o centro urbano surgindo a necessidade
de alfabetizar esses trabalhadores e este fato
contribuiu para a criação destas escolas para
adultos e adolescentes, entretanto, não havia
interesse em que o conhecimento crítico se
propagasse.
A necessidade de aumentar a base
eleitoral favoreceu o aumento das escolas de
EJA, pois o voto era apenas para homens
alfabetizados. Na década de 40 o governo
lançou a primeira campanha de Educação
de adultos que propunha alfabetizar os analfabetos em três meses. Dentre educadores,
políticos e sociedade em geral, houve muitas
críticas e também elogios a esta campanha.
Com o fim da ditadura Vargas em 1945,
o país vivia um momento de redemocratização e em 1947 o Governo federal distribui
fundos para os Estados estruturarem serviços
de educação primária para jovens e adultos
através da Campanha de Educação de Adultos. Com este incentivo, os Estados criaram
o ensino supletivo juntamente com dois outros programas que incentivam a educação
de jovens e adultos: Campanha Nacional de
Educação Rural, 1952 e Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958),
entretanto, modelo pedagógico era o mesmo
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usado na Educação Infantil, inadequado e
superficial, desconsiderando as diversidades
regionais e especificidades do adulto. O material era feito para um período curto de tempo
prejudicando a aprendizagem, tendo assim
sofrido muitas críticas no final dos anos 50,

O PEI (Programa de Educação Integrada) foi a iniciativa de maior repercussão do
MOBRAL, pois condensou o curso primário e
criou a possibilidade de estudo para os adultos alfabetizados ou que dominavam precariamente a leitura e escrita,

O primeiro guia de leitura distribuído pelo
ministério, em larga escala para as escolas supletivas do país, orientava o ensino
pelo método silábico. As lições partiam
de palavras-chave selecionadas e organizadas segundo suas características fonéticas. A função dessas palavras remetia
ao padrão silábico, as sílabas deveriam
ser memorizadas e remontadas para formar outras palavras. Pequenas frases
eram montadas com as mesmas sílabas
e nas lições finais, as frases compunham
pequenos textos com orientações sobre
saúde, técnicas simples de trabalho e
mensagens de moral e civismo (RIBEIRO
et al. 1997, p. 22).

O ensino supletivo, implantado com recursos escassos e sem uma adequada formação de professores, abriu um canal de
democratização de oportunidades educacionais para jovens e adultos excluídos do
ensino regular, mas ficou estigmatizado
como educação de baixa qualidade e caminho facilitado de acesso a credenciais
escolares (UNESCO, 2008, p. 29).

Em 1960 Paulo Freire apresenta uma
proposta que envolve uma nova relação entre
o docente e o discente, um novo manejo de
conteúdo que articula a educação com a realidade das camadas populares influenciando
diversas experiências de educação de adultos como Movimento de Educação de Base
(MEB), Movimento de Cultura Popular de Recife, Centros Populares de Cultura da União
Nacional dos Estudantes. Em 1964 esta proposta foi incorporada pelo Ministério da Educação na organização do Programa Nacional
de Alfabetização, mas neste mesmo ano, o
programa foi extinto devido ao Golpe Militar.
Em 1971 o Governo Federal implantou em todo o país, o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização: “A orientação
pedagógica seguiu a linha de controle social
marcada pelos Governos Militares, reproduzindo muitos procedimentos consagrados nas
experiências dos anos 60, mas esvaziando-os
de todo sentido crítico e problematizador” (RIBEIRO et. Al. 1997, p. 26).

O MOBRAL foi extinto em 1985 dando
lugar a Fundação Educar que descentraliza a
execução dos programas para Estados, Municípios, entidades civis e empresas conveniadas (Ribeiro et al., 1997), sendo extinta
também em 1990.
Em 1990, o MEC criou o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania com objetivo de mobilizar a sociedade em prol da
alfabetização de crianças, jovens e adultos
através de comissões envolvendo órgãos governamentais e não governamentais. O papel
de gestor da educação de adultos foi descentralizado para os municípios em parceria com
os Programas de Alfabetização Solidária ou
Movimentos de Alfabetização (MOVAS).
As reformas educacionais no Brasil justificavam-se em nome da boa qualidade do
ensino e do desenvolvimento do país. Tal
desenvolvimento parece mascarar a estratégia para a manutenção do poder das
classes dominantes. A crise econômica
que atingiu com maior força os países em
desenvolvimento desencadeou no Brasil
uma série de reformas. Tais reformas,
seguindo, as determinações dos organismos internacionais com o consentimento
do governo federal, apresentavam regras
padronizadas a todos os credores:
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As reformas educacionais tiveram um
caráter homogeneizante tanto nas leituras das
realidades nacionais quanto nas propostas,
pretendendo impor uma padronização de
ações para a região (América latina). Entretanto, ao refletir sobre aspectos das condições de desenvolvimento dos países, observa-se que essas reformas se processam em
sociedades com diferentes culturas políticas
que, seguramente, intervêm na concretização
da mudança (KRAWCZYK, 2000, p. 6).
Tais reformas atingiram consideravelmente a educação, sem considerar as reais
necessidades educacionais de cada país.
No Brasil, as maiores reformas ocorreram na
gestão do governo FHC, dentro da lógica de
desenvolvimento.
Para Haddad (2003), o principal traço
das ações foi implantar um modelo de reforma do sistema de ensino sem aumentar as
despesas, procurando subordinar o sistema
educativo às orientações prioritárias da economia. Contudo, suprir a demanda de vagas
no sistema de ensino brasileiro tornava-se um
grande desafio, haja vista, a manutenção da
mesma quantia de recursos financeiros. Esses
recursos deveriam atender às necessidades
educativas de uma população que aumentava diariamente. Nesse período a política
do MEC – Ministério da Educação e Cultura
caracterizou-se por ações que determinavam
seu campo de atuação:
Reformar com menos recursos, aumentando sua produtividade e orientado a
aplicação do orçamento; focalizar sua
ação, priorizando o ensino fundamental
regular apenas para crianças e jovens
dos sete aos catorze anos; [...] privatizar
alguns setores de ensino particularmente
aqueles não priorizados pelas políticas
gerais (HADDAD, 2003, p. 74).

Com o intenso processo de privatizações, impulsionado pelos acordos do Banco
Mundial, que propôs uma série de reformas,
entre elas a reforma educacional, que disponibiliza recursos através de empréstimos e
acordos.
Vários políticos, como o senador Darcy
Ribeiro, o Ministro José Goldemberg, posicionaram-se contra o investimento na educação
de adultos argumentando que estes já estavam adaptados a sua condição e que deveria
haver um investimento na educação infantil,
entretanto com a promulgação da constituição de 1988 o Estado amplia o seu dever
com a Educação de jovens e adultos e em
seu artigo 208 consta: “O dever do Estado
com a educação será efetivado mediante a
garantia de: I – ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive, sua oferta
gratuita para todos os que a ele não tiveram
acesso na idade própria”.
Em 1996 entra em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96.
Nesta, a EJA recebe veto presidencial em relação aos recursos financeiros do FUNDEF.
O único ganho é a inclusão da Educação de
Jovens e Adultos, como modalidade de ensino da educação básica. Uma grande contradição, ao mesmo tempo em que passa a
fazer parte da educação básica, fica fora da
política de recursos financeiros desse nível de
ensino. Compreender uma política de governo excludente é uma tarefa difícil, visto que,
a educação como direito de todos consta na
legislação brasileira, desde a Constituição de
1988. É possível constatar que os pequenos
avanços ocorridos nesse percurso contribuem
minimamente para o fortalecimento da EJA,
haja vista, a existência em todo país de uma
demanda educacional reprimida há anos.
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O rebaixamento da idade mínima para
a realização de provas supletivas presentes
na LDB, de 18 para 15 anos em relação ao
ensino fundamental e de 21 para 18 anos
em relação ao ensino médio, demonstra uma
preocupação em acelerar a escolarização,
mas ainda descontextualizada de políticas de
incentivo à educação para pessoas fora da
idade escolar.
Em 1990 a educação de jovens e adultos foi deixada para segundo plano, pois a
prioridade era a universalização do acesso
das crianças e adolescentes ao ensino fundamental. Em 1996, uma emenda constitucional suprimiu a obrigatoriedade do ensino
fundamental aos jovens e adultos, mantendo
apenas a garantia de sua oferta gratuita (DI
PIERRO; JOIA: RIBEIRO, 2001, p. 67).
Esta realidade foi alterada em 1997
através do Programa Alfabetização Solidária,
instituído pelo Governo Federal alterou essa
realidade. Oficialmente essa ação não era financiada diretamente pelo poder público, o
discurso apelativo à sociedade pautava-se na
adoção de um aluno, uma maneira de tornar
o povo brasileiro solidário, mascarando a ausência do poder público na ação educativa
dos sujeitos alunos da EJA, transpôs a responsabilidade para pessoas físicas da sociedade brasileira. Dessa forma, o governo eximiu-se da responsabilidade com a educação
de jovens, adultos, cujo processo educacional
é marcado por descontinuidades constantes.
A partir de 2002 este programa transformou-se em uma Organização não governamental realizando seus projetos em parceria
com empresas, instituições governamentais
e instituições de ensino superior. Em 2003 o
governo deu início ao Programa Brasil Alfabetizado e em 2007 incluiu a Educação de
Jovens e Adultos no Fundo de Financiamento
da Educação Básica (FUNDEB).

A Educação de Jovens e Adultos ainda é uma dívida social e essa função reparadora da EJA deve proporcionar ao adulto
analfabeto a possibilidade de estar em pé de
igualdade numa sociedade que, muitas vezes,
marginaliza e exclui esses indivíduos,
a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa uma dívida social não reparada
para com os que não tiveram acesso ao
domínio da escrita e leitura como bens
sociais, na escola ou fora dela, e tenham
sido a força de trabalho empregada na
constituição de riquezas e na elevação
de obras públicas (PARECER CNE nº
11/00).

Freire (1979), um dos principais referenciais para Educação de Jovens e Adultos,
propõe um sistema de ensino em que o ponto
de partida seja a realidade vivenciada pelo
educando, sugere uma educação que não
seja mecanizada, que desperte a consciência crítica e que a leitura e a escrita sejam
instrumentos que ampliem a leitura de mundo.
Propõe que o educador tenha uma atitude
de aproximação da realidade vivenciada pelo
educando e que o conteúdo das aulas parta
do resgate dessas vivências sendo que as
primeiras palavras codificadas sejam aquelas
carregadas de um sentido existencial para os
educandos.
Freire (1979) rejeita a ideia de alfabetização mecânica fundamentada na memorização fonética, pois também considera que
além da habilidade de decodificação da escrita, a alfabetização é uma tomada de consciência que vai da ingenuidade à criticidade.
A função da educação nesta perspectiva é
despertar o homem para que ele se perceba parte do mundo, tome consciência dos
seus atos de criação e recriação e que tenha potencial de transformar o mundo. Neste
modelo de educação a relação educador e
educando é horizontal, uma relação educação dialógica que tira o educando do lugar da
passividade. O educador deve ter uma atitude
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de aproximação com a realidade vivenciada
pelo educando bem como respeitar e acolher
o repertório linguístico do educando, que ao
longo do processo, será ampliado com vistas
às várias demandas sociais.
O autor propõe alfabetização por meio
de palavras geradoras, iniciando-se por um
debate onde o educando estabelece vínculo
temático entre a palavra e o objeto ao qual se
refere. As palavras são decompostas em sílabas e as famílias fonéticas são apresentadas
para que o grupo crie novas palavras partindo destas sílabas. A apropriação da palavra
ocorreria pela conscientização crítica e não
pela memorização,
Na verdade, somente com muita paciência é possível tolerar, após as durezas de
um dia de trabalho ou de um dia sem trabalho, lições que falam de ASA – “Pedro
viu a asa” – “A asa é da ave”. Lições que
falam de Ervas e de uvas e homens que
às vezes conhecem poucas Ervas e nunca comeram uvas. “Eva viu a uva”. Pensávamos numa alfabetização que fosse
em si um ato de criação, capaz de desencadear outros atos criadores. Numa alfabetização em que o homem, porque não
fosse paciente, seu objeto, desenvolvesse
a impaciência, a vivacidade, característica
dos estados de procura, de invenção e
reinvenção (FREIRE, 2006, p.112).

EDUCAÇÃO VISANDO A CIDADANIA
A cidadania remete ao exercício dos
direitos civis, políticos e sociais. Os direitos
civis estão relacionados ao direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade perante
a lei. Os direitos políticos estão assegurados
na participação do indivíduo na sociedade e
os direitos sociais refletem o direito à saúde,
à educação, ao trabalho, a um salário justo,
à aposentadoria.
Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei: é, em
resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser
votado, ter direitos políticos. Os direitos

civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles
que garantem a participação do indivíduo
na riqueza coletiva: o direito à educação,
ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a
uma velhice tranquila (PINSKY; PINSKY,
2003, p.9).

O fenômeno da globalização teve influências sentidas no Brasil e a abertura dos
mercados fez com que as organizações passassem a competir em nível mundial e as
reestruturações acarretaram altas taxas de
desemprego e aumento do trabalho informal.
Bauman (1999) constata, a partir de
uma análise do quadro mundial que se por
um lado a globalização permitiu ampliar o
acesso à informação, à cultura e a um intercâmbio cultural e profissional maior, por
outro lado, restringiu o acesso aos bens sociais. Assim, apesar do desenvolvimento das
telecomunicações e da agilidade dos meios
de transporte, estes avanços são acessíveis
somente a uma parte pequena da camada
da população. No que se refere ao trabalho,
segundo este autor, além de os trabalhadores
terem redução de renda, começaram a sofrer
com a falta de estabilidade em longo prazo, o
que dificultou ainda mais a garantia plena de
acessos aos bens sociais.
A Constituição de 1988 ampliou o acesso à educação através do aumento do número
de vagas e da obrigatoriedade de se manter
a criança na escola. A Educação de Jovens
e Adultos também foi incentivada através da
criação do programa Alfabetização Solidária
e Brasil Alfabetizado.
Conclui-se assim que ampliar o exercício da cidadania envolve mudanças nos eixos
políticos, econômicos e sociais e que a educação tem papel importante na formação do
cidadão, assim como a alfabetização exerce
um papel fundamental para a inclusão social,
mas não é o único instrumento dela: “Considerar a alfabetização como panaceia para
todas as injustiças sociais é tão equivocado
30 - junho/2021 - Educar FCE

306

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

quanto negar seu papel e importância como
passo importante e fundamental no caminho
em direção à inclusão” (BARCELOS, 2007,
p.43).
Soares (2008) demonstra que precisamos negar o vínculo entre cidadania e alfabetização justificando que é possível ser cidadão
antes de ter conhecimento da leitura e escrita,
pois antes de frequentar a escola, o adulto
já trabalha, tem sua relação com o mundo,
se articula nele e desenvolve seu papel social e mesmo que a falta da leitura restringe
alguns acessos, não o impede de ser cidadão. Esta reflexão desmistifica a alfabetização
como único fator de solução para todos os
problemas de inclusão social e para que se
descortinam outros fatores sociais articulados
com a exclusão,
A ênfase excessiva posta na alfabetização como fator determinante do exercício
da cidadania e correspondentemente, no
analfabetismo ou no precário acesso à
leitura e à escrita como causas da exclusão da cidadania oculta as causas mais
profundas dessa exclusão, que são as
condições materiais de existência a que
são submetidos os excluídos, as estruturas privatizantes do poder, os mecanismos de alienação e de opressão, tudo
isso resultando na distribuição diferenciada de direitos sociais, civis e políticos
às diversas classes e categorias sociais
(SOARES, 2008, p.56).

A educação, em especial a alfabetização, não pode ser colocada como solução
para todas as mazelas sociais, mas tem sim
uma importância fundamental. Na EJA, a educação permite que o potencial do indivíduo
se eleve fazendo com que ele se veja cidadão mais participativo e menos dependente.
“Não apenas pelo fato de incluir os mesmos
no mundo da leitura e escrita, mas também,
e isto é da maior importância política, ser um
passo importante para reacender nestas pessoas a crença de sua potencialidade” (BARCELOS, 2007, p.39).

A ausência do domínio da leitura e da
escrita, no entanto, não representa ausência
de cultura e outros saberes não acadêmicos.
Nesse contexto, os projetos pedagógicos
para turmas da EJA devem ser pensados de
maneira que possam contemplar o multiculturalismo e que sejam capazes de valorizar
e reconhecer a complementaridade entre os
saberes acadêmicos e os informais (ligados
ao contexto sociocultural do educando), a experiência de vida já adquirida pelos discentes
e as diferenças entre as formas de conhecimento (SANTOS 2005).
O currículo deve abranger temas que
possibilitem compreender o contexto em que
os alunos vivem, ou seja, que apresentem
significado. O que realmente se pretende é a
formação humana, no seu sentido lato, com
acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos
historicamente pela humanidade, integrada a
uma formação profissional que permita compreender o mundo e compreender-se no mundo.

O PERFIL DO PROFESSOR-EDUCADOR
A partir do momento em que o professor tem uma visão de mundo e transmite conhecimento e valores em uma série de situações sociais, ele contribui para a formação
de diversas pessoas.
Nesse processo, o professor tem papel
fundamental; ele deve atuar como mediador
do processo de construção do conhecimento, utilizando um “método que seja ativo, dialógico, crítico e criticista” (FREIRE, 1979, p.
39), possibilitando uma interação maior entre
docente e discente e favorecendo o processo
de ensino-aprendizagem.
Construir políticas e programas mais
abrangentes, que cheguem a todas as populações ainda não letradas, implantados por
meio de pesquisas que indiquem o índice
de alfabetismo, as características populacio30 - junho/2021 - Educar FCE
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nais, garantir recursos físicos e materiais e
que a formação do educador não fique sob a
responsabilidade individual, são indicadores
para a melhoria da qualidade de letramento
da população da EJA.
Desafio maior ainda encontra-se na
educação de jovens e adultos presos, pois
embora a legislação garanta o direito à educação percebe-se que realidade penitenciária
brasileira é muito heterogênea e em muitas
das unidades prisionais a educação é apenas
uma atividade ocupacional com o objetivo de
diminuir a ociosidade dos presos e nem todas
as unidades têm programas institucionalizados de educação e formação profissional.
É necessário maior investimento em políticas socioeducativas, tendo em vista que
boa parte das ações educacionais é desenvolvida em espaços improvisados e com recursos escassos.
A Educação de Jovens e Adultos presos
é um tema de grande importância para a redução das desigualdades educativas no país,
porém ainda precisa ser reafirmada como um
direito a todas as pessoas que privadas de
sua liberdade manifestem o desejo de completar a sua escolarização e que a Educação
de Jovens e Adultos ainda é uma dívida social
e essa função reparadora da EJA deve proporcionar a todo jovem e adulto analfabeto a
possibilidade de estar em pé de igualdade
numa sociedade que, muitas vezes, marginaliza e exclui esses indivíduos.
Ser educador depende da inserção no
meio social e político e o professor que pertence a uma instituição tem sua prática marcada pelo meio escolar. Ser educador tem
uma relação com um ato político: quando se
forma alguém se dimensiona o mundo para
esta pessoa, posiciona-se em relação aos
acontecimentos, às gestões governamentais,
a crises mundiais, às mudanças políticas,
principalmente como educadores da EJA,
pois os alunos já participam do meio social
com mais efetividade do que a criança, já
possuem e precisam de mais conhecimentos

que justifiquem esclareçam ou contraponham
suas autopercepções,
Ninguém é educador. Alguém se torna
educador (ou deseducador) no decorrer
da existência, no incessante processo de
estruturação/desestruturação/reestruturação dos equilíbrios pessoais e coletivos
provisórios, na teia das relações sociais,
no fluxo permanente das interações entre
teoria e práxis (ROMÃO, 2007, p.63).

Uma das principais funções do educador da EJA volta-se à preocupação com a
construção do cidadão. Sem os conhecimentos teóricos e didáticos específicos não há
uma direção na orientação do processo de
ensino aprendizagem e por outro lado, sem
uma preocupação com a formação no sentido
de se posicionar diante dos acontecimentos
sociais, os professores são apenas técnicos
e não estabelecem o elo tão necessário entre
teoria e prática, entre o aluno que estuda na
sala de aula e sua vida cotidiana.
Integrar as dimensões políticas e pedagógicas é recuperar a função do saber escolar, é construir com o aluno um conhecimento
que seja coerente com o seu projeto de vida.
Paulo Freire considera a importância dos conhecimentos didáticos e teóricos, mas enfatiza a posição política, a responsabilidade pela
formação do cidadão, assim a sala de aula
não se esgota nos conhecimentos de Matemática, Português e Ciências, deve também
abranger os conhecimentos relacionados à
ética, custo de vida, participação social e política, generosidade e humildade,
[...] É preciso que saibamos que sem
certas qualidades ou virtudes como amorosidade, respeito aos outros, tolerância,
humildade, gosto pela alegria, gosto pela
vida, abertura ao novo, disponibilidade à
mudança, persistência na luta, recusa aos
fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça, não é possível a
prática-progressista, que não se faz apenas com a ciência e a técnico (FREIRE,
2006, p.120).
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O educador deve permitir que o educando tenha cada vez mais autonomia para
aprender, pois quando ele sai de uma atitude
passiva, pode constatar que o conhecimento
está em todos os lugares, que pode ser buscado por ele em outros espaços e momentos
e que não só a escola incorpora o saber.
A principal função do professor na EJA
é mediar, interagir o aluno com o meio, usar
metodologias que favoreçam o processo de
construção de ensino-aprendizagem, o aluno
da atualidade espera muito mais que aprender a assinar o nome, portanto exercício de
mera memorização, atividades mecânicas
não permitem o êxito na EJA. Formar não
é treinar e nem transferir conhecimentos, é
construir, produzir,
[...] Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente
que, historicamente, mulheres e homens
descobriram que era possível ensinar. Foi
assim, socialmente aprendendo, que ao
longo dos tempos mulheres e homens
perceberam que era possível – depois
preciso – trabalhar maneiras, caminhos,
métodos de ensinar [...], (FREIRE, 2006,
p.24).

Aderir à postura democrática e se propor a contribuir para a formação do cidadão
exige coragem. Não há fórmulas e nem receitas de como atuar. É arriscando e buscando a melhor atitude, que se contribui para a
constante formação.“É vivendo, não importa
se com deslizes, com incoerências, mas disposto a superá-los, a humildade, a amorosidade, a coragem, a tolerância, a competência,
a parcimônia verbal, que contribuo para criar,
para forjar a escola feliz, a escola alegre”
(FREIRE, 1997, p.42).
Percebe-se também que nenhum dos
professores recebeu formação específica em
EJA durante a graduação. Sem capacitação
específica, o docente muitas vezes acaba
usando os mesmos materiais e procedimentos que utiliza em turmas de ensino regular.
Ou, pior ainda, ministra um conteúdo superficial, não contextualizado e sem significado
para o aluno da EJA, ao julgar que este é
incapaz de aprender.

A competência profissional do educador é essencial, sabe-se que ao ensinar, o
educador também aprende, mas isso não o
desresponsabiliza de sua formação contínua
e se o conhecimento é construído socialmente, o professor não deve trabalhar individualmente: a troca de experiências é fundamental,
A prática educativa, pelo contrário, é algo
sério. Lidamos com crianças, adolescentes ou adultos. Participamos de sua
formação [...] Podemos concorrer com
nossa incompetência, má preparação,
irresponsabilidade, para o seu fracasso.
Mas podemos, também, com nossa responsabilidade, preparo científico e gosto do ensino, com nossa seriedade e
testemunho de luta contra as injustiças,
contribuir para que os educandos vão se
tornando presenças marcantes no mundo
(FREIRE, 1997, p. 32).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que visa atender à
população com idade acima de 15 anos que não concluiu o ensino fundamental ou médio.
Objetiva alfabetizar a população que não teve acesso à escola bem como melhorar o nível de
escolarização dos que tiveram acesso e não concluíram estas etapas da educação básica.
Na história das políticas públicas brasileiras há momentos de expansão e recuo no incentivo a esta modalidade de ensino. A Educação de Jovens e Adultos antecede até mesmo
as datas documentadas, pois de forma indireta, os adultos interessavam-se em aprender as
primeiras letras, ao menos escrevendo o próprio nome.
Hoje a Educação de Jovens e Adultos é um direito assegurado gratuitamente pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), aos que não tiveram acesso à escola
na idade própria e segundo a LDBEN o poder público deverá estimular o acesso e a permanência do jovem e do adulto na escola.
Apesar da garantia dos direitos através da Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948) e das Constituições Federal e Estadual, verifica-se que a cidadania brasileira é exercida
de modo restrito. Os direitos sociais e políticos não são plenamente exercidos.
Entretanto, devido à diversidade de contextos em que emerge a Educação de Jovens e
Adultos, verifica-se que é difícil propor um modelo único de proposta curricular, sabe-se que
a competência profissional do educador é essencial, que ao ensinar, o educador também
aprende, mas isso não o desresponsabiliza de sua formação contínua e se o conhecimento
é construído socialmente, o professor não deve trabalhar individualmente: a troca de experiências com seus pares é fundamental. Faz-se necessário também maior investimento na
formação contínua do educador. Outro desafio ainda a ser enfrentado é ofertar a Educação
de Jovens e Adultos na modalidade a distância que poderá oportunizar mais um mecanismo
de aprendizagem na vida desses sujeitos.
Conclui-se assim que ampliar o exercício da cidadania envolve mudanças nos eixos
políticos, econômicos e sociais e que a educação assim como a alfabetização têm papel
importante na formação do cidadão, na inclusão social, mas não é o único instrumento dela.
A educação não pode ser colocada como solução para todas as mazelas sociais e que apesar dos vários programas criados ao longo de sua história o desafio da inclusão de jovens e
adultos continua.
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O ENSINO DE GEOGRAFIA EM TEMPOS DE BNCC NO ENSINO
FUNDAMENTAL I E II
RESUMO: O artigo visa identificar as mudanças que a Base Nacional Comum Curricular – BNCC
(2018), trouxe para o ensino de Geografia na etapa do Fundamental I e II. O Ensino de Geografia,
antes da BNCC, tinha como base para sua fundamentação o Parâmetro Curricular Nacional de
Geografia - PCN (1998), que servia como um currículo e direcionava os professores enquanto
produziam conteúdo para suas aulas. Porém não era um documento legal, diferente da BNCC que
é uma lei para todo o Brasil. É um documento que direciona a construção dos currículos e ressalta
que é preciso considerar as particularidades de cada região do país. Assim, o que muda na
BNCC em relação ao PCN quando se trata especificamente da disciplina de Geografia? Disciplina
que vem sendo colocada em segundo plano nos Anos Iniciais do ensino por ser uma etapa que
visa a alfabetização dos sujeitos. E nos Anos Finais essa disciplina segue de forma tradicional
baseada no livro didático e na memorização de conteúdo. Como método foi utilizado 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: Girotto (2017), Guimarães (2018), Mustafé (2019) e os documentos norteadores e
legais foram: a LDB (1996), o PCN de Geografia (1998) e a BNCC (2018). É preciso compreender
a BNCC e identificar as mudanças que ocorreram e se as mesmas são significativas ao ponto
de levar qualidade para a disciplina na prática educacional.

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Ensino Fundamental I e II; BNCC; Mudanças.
30 - junho/2021 - Educar FCE

313

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

INTRODUÇÃO

A

construção de uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC trouxe diversas discussões sobre a educação pública brasileira, principalmente em relação a refletir sobre o
que se almeja para o futuro educacional do país. A BNCC é um documento legal previsto na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 210 no que refere-se ao Ensino Fundamental.
Porém sua construção resultou em todos os níveis da educação, pois o documento contempla desde
o Ensino Infantil até o Ensino Médio (GIROTTO, 2017; BRASIL, 2018).
Antes desse documento a educação seguia tendo como direcionamento os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs que possui um específico para cada fase e disciplina. Assim, já existia uma
direção para os conteúdos do Ensino de Geografia trazida pelo PCN dessa disciplina. No entanto
segundo Guimarães (2018), as finalidades sobre as prática pedagógica, há tempos vem passando
por questionamentos por persistirem em práticas pautadas em metodologias de ensino que ficam
no uso exclusivo de apostila e/ou livro didático. Além disso, as aulas, mesmo atualmente com toda
tecnologia, continuam apenas sendo expositivas oralmente e utilizando apenas a lousa e o giz. E
quanto aos conteúdos, esses costumam ser “listados e subdivididos em unidades temáticas que
pouco, ou nada, se relacionam umas com as outras” (GUIMARÃES, 2018, p. 1043).
Contudo, o PCN é apenas um documento norteador ainda válido, enquanto que a BNCC já
é um documento legal e por isso precisa ser implementada e se tornar uma prática presente no
cotidiano das salas de aula. Essa recente legislação que propõe melhoria no ensino e busca a diminuição das desigualdades para a educação do país, nos leva a refletir sobre as transformações
que ele sugere e ainda nos conduz para a seguinte problemática: Quais as mudanças que a BNCC
trouxe para o Ensino de Geografia nos Anos Iniciais e Finais? Essas mudanças são significativas e
oferecem qualidade para essa disciplina?
Por isso esse trabalho visa identificar as transformações que a BNCC trouxe para o Ensino
de Geografia no Ensino Fundamental I e II. Como objetivos específicos será apresentado o que é
a BNCC, como se organizou esse documento na parte específica do Ensino de Geografia para as
etapas do Ensino Fundamental I e II e finalizar com a identificação das mudanças que esse documento legal trouxe para a disciplina de Geografia referente às etapas dos Anos Iniciais e Finais da
Educação brasileira.
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: Girotto (2017), Guimarães (2018), Azambuja (2019)
e os documentos legais e norteadores essenciais para o trabalho foram: a LDB (1996), o PCN de
Geografia (1998) e a BNCC (2018).
O ensino de Geografia passou por diversas mudanças ao longo do seu histórico, mas precisa
ser e estar de fato presente na educação de forma efetiva e com qualidade. Isso mesmo nos Anos
Iniciais cujo o foco consiste na alfabetização dos alunos, porém é preciso compreender essa recente
legislação e identificar as mudanças que ocorreram e se as mesmas são significativas ao ponto de
fazer essa disciplina passar por mais uma transformação e seguir na busca de chegar ao seu objetivo
educacional que é o de oferecer a possibilidade para uma compreensão do mundo em que se vive
e ainda colaborar com a formação do conceito de identidade no processo de formação cidadã que
as instituições educacionais são responsáveis. (BRASIL, 2018; MUSTAFÉ, 2019).
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A BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR – BNCC
A Base Nacional Curricular Comum
(BNCC, 2018), surge de um contexto repleto de debates e discussões a respeito dos
problemas educacionais. E vem justamente
como uma possibilidade para que diversas
soluções sejam pensadas e executadas. Na
busca de trazer a clareza de saber o que os
educandos brasileiros devem aprender, além
de considerar também as altas expectativas
de aprendizagem. Esse documento inclusive
pode auxiliar na diminuição das desigualdades educacionais e a melhorar a qualidade
do ensino no país. (MOVIMENTO PELA BASE
NACIONAL COMUM, 2017).
A BNCC encontra-se presente na Constituição de 1988 em seu artigo 210, tendo
como proposta a elaboração de um documento que seja a base para o Ensino Fundamental. Porém, isso precisa acontecer de
forma democrática. Diferente dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) a BNCC é um
referencial obrigatório para toda a educação
do país. Contudo, apesar de estar presente
na Constituição de 1988 e reafirmado na Lei
de Diretrizes e Bases de 1996 e ainda reforçado nas Diretrizes Curriculares de 2010,
apenas em 2014 que a BNCC entra no Plano
Nacional de Educação em sua meta 7 e inicia-se de fato sua elaboração. Essa meta tem
como proposta a busca de ampliar a qualidade da Educação no Brasil. Designadamente,
a BNCC está prevista na estratégia 7.1:
Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas
para a educação básica e a base nacional
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do
ensino fundamental e médio, respeitada
a diversidade regional, estadual e local
(PNE, 2014).

Para Girotto (2017, p. 431) é importante evidenciar que a meta 7 é a mais extensa
do PNE (2014-2024), “composto por 36 estratégias, o que demonstra a complexidade
das questões que envolvem o debate sobre
ampliação da qualidade da educação pública
no Brasil”.
Como forma de cumprir a construção
da BNCC, de forma mais democrática, a sua
primeira versão saiu para acesso de análise
do público no ano de 2015. E em 2016 a
sua segunda versão, após as reformulações
necessárias. Quando finalizada foi levada
pelo Conselho Nacional de Educação (Consed) e pela União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime) para ser
divulgada em todo o país. Após essa divulgação o documento é aprovado no ano de
2017. (MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL
COMUM, 2017).
Portanto a BNCC, segundo Guimarães
(2018, p. 1039), “é uma política pública amparada em determinação legal e legítima.”
Esse documento possui a proposta de constituir um conjunto de conhecimentos e aprendizagens fundamentais para todos os discentes
brasileiros, isso significa que o acesso a esse
conjunto é para todos e em todo o processo, ou seja, das etapas e modalidades da
Educação Básica. E também a BNCC é uma
referência para a construção “dos currículos
escolares nos respectivos sistemas educacionais em atendimento ao que determina a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN).” (AZAMBUJA, 2019, p. 3644).
Conforme Azambuja (2019, p. 3644),
compete aos sistemas, as redes de ensino e
as escolas a “missão de implementar as decisões e ações para que a gestão curricular
se efetive nos processos de ensino-aprendizagem.” A BNCC abrange desde a Educação
Infantil constituindo nessa fase os direitos de
aprendizagem, passa pelo Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais propondo a ques30 - junho/2021 - Educar FCE
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tão das competências específicas por área do
conhecimento e chega ao Ensino Médio do
mesmo modo que a etapa do ensino fundamental. Porém a modalidade do Ensino Fundamental também está contemplada pelas
competências específicas dos componentes
curriculares.
Para a Nova Escola e a Fundação Lemann (2020, p. 3) a BNCC é uma transformação importante para o processo de ensino
aprendizado, pois é a primeira vez que “um
documento orienta os conhecimentos e as habilidades essenciais que bebês, crianças e jovens de todo o país têm o direito de aprender
– ano a ano – durante toda a vida escolar”.
Girotto (2017, p. 431) relata que “a
construção da BNCC representa, em nossa
perspectiva, a continuidade” da lógica que
foram construídos o PCNs que consistia em
se contrapor aos processos de elaboração
curricular que tiveram seu desenvolvimento
na década de 80. Ao longo desse processo,
alguns indivíduos se mantém enquanto outros aparecem, articulando novos interesses
na educação pública do Brasil.
É preciso destacar que dentre as principais mudanças temos o avanço de uma “lógica do especialista competente que se torna
a figura central na definição dos currículos”,
(GIROTTO, 2016, p. 430) interditando assim
uma maior participação dos sujeitos da educação, sejam discentes, docentes e familiares. É relevante evidenciar que essa lógica do
especialista competente não está restrita às
políticas educacionais.
Na verdade isso consiste em um dos
princípios que conduzem a Reforma do Estado Brasileiro sob a égide neoliberal. “Nesta
lógica, os espaços de debate e construção
democrática vão sendo substituídos por uma
concepção de gestão tecnocrática e gerencial
que passa a permear os diferentes serviços
públicos no Brasil” (GIROTTO, 2016, p. 430).

A estrutura da BNCC é organizada em
uma “perspectiva de construção progressiva
do conhecimento, respeitando a evolução
cognitiva dos alunos ao longo dos respectivos
anos do Ensino Fundamental.” (MUSTAFÉ,
2019, p. 39). No intuito de conquistar esse
objetivo, o documento foi disposto em “determinadas unidades temáticas, objetos de
conhecimento e habilidades para cada ano
do Ensino Fundamental” (MUSTAFÉ, 2019, p.
39).
Portanto, a BNCC é um documento legal
que oferece uma base para o ensino brasileiro e que a partir dele possam ser construídos
os currículos de cada região considerando
as especificidades de cada lugar (MUSTAFÉ,
2019).

O ENSINO DE GEOGRAFIA NA BNCC
NOS ANOS INICIAIS E FINAIS
De acordo com a BNCC (2018) o Ensino Fundamental é a etapa que possui o maior
tempo de duração, que atualmente é o ensino
de nove anos. A faixa etária que essa modalidade do ensino atende vai dos 6 até os
14 anos de idade, fase do desenvolvimento
humano que passa por períodos de grandes
transformações nos sujeitos (BRASIL, 2018).
As Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino de Nove Anos, estabelecido
pela Resolução CNE/CEB nº 7/2010, evidenciam que as mudanças desse período
chegam com diversos desafios em relação
a construção de currículos para esse nível
da escolarização, pois possuiu a necessidade de “superar as rupturas que ocorrem na
passagem não somente entre as etapas da
Educação Básica, mas também entre as duas
fases do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e
Anos Finais” (BRASIL, 2018, p. 57).
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Nos Anos Iniciais, etapa que vai do 1º
até o 5º ano do Ensino Fundamental, na BNCC
(2018) nesse período se valoriza os momentos lúdicos de aprendizagem e por isso surge
a necessidade de uma articulação com as experiências vivenciadas no ensino Infantil. Essa
articulação necessita prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto
o desenvolvimento, pelos discentes, de novos
modos de relação com o mundo, “novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre
os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de
elaborar conclusões, em uma atitude ativa
na construção de conhecimentos” (BRASIL,
2018, p. 57-58).
Quando se trata da etapa dos Anos Finais do Ensino Fundamental, os indivíduos se
encontram com desafios complexos, principalmente pela “necessidade de se apropriarem das diferenças lógicas de organização
dos conhecimentos relacionados às áreas.”
(BRASIL, 2018, p. 60). E ainda,
Tendo em vista essa maior especialização, é importante, nos vários componentes curriculares, retomar e ressignificar as
aprendizagens do Ensino Fundamental –
Anos Iniciais no contexto das diferentes
áreas, visando ao aprofundamento e à
ampliação de repertórios dos estudantes.
Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses adolescentes,
oferecendo-lhes condições e ferramentas
para acessar e interagir criticamente com
diferentes conhecimentos e fontes de informação (BRASIL, 2018, p.60).

Para Pinheiro e Lopes (2017 p. 1-2) o
ensino de Geografia encontra-se na BNCC
dentro das disciplinas integradas pelas Ciências Humanas. Com base em alguns “princípios básicos, a ideia é que a partir dessas
ciências o aluno possa criar um senso de
criticidade, analisando os acontecimentos da
sua realidade e do mundo e, assim, poder
articular discussões pertinentes aos temas
trabalhados na escola”.

A BNCC vem reforçar a importância do
ensino de Geografia e que essa disciplina
pode e deve estar presente desde os Anos
Iniciais do Ensino Fundamental. Nessa etapa
da escolarização o documento aponta para
um trabalho a partir de uma perspectiva que
ressalta a relevância do pensamento espacial para a formação do discente, ou seja,
os sujeitos poderão compreender desde dos
primeiros anos de escolarização uma ideia de
ciências de forma menos fragmentada (MUSTAFÉ, 2019).
Para Azambuja (2019) se no Ensino
Fundamental I as aprendizagem colocam-se
no reconhecimento do tempo-espaço vivido
ou vivência no Ensino Fundamental II dispõem-se os “desafios de leitura e interpretação de outras escalas e complexidades geográficas e históricas” (AZAMBUJA, 2019, p.
3645),
Progressivamente, ao longo do Ensino
Fundamental – Anos Finais, o ensino favorece uma ampliação das perspectivas
e, portanto, de variáveis, tanto do ponto
de vista espacial quanto temporal. Isso
permite aos alunos identificar, comparar e
conhecer o mundo, os espaços e as paisagens com mais detalhes, complexidade
e espírito crítico, criando condições adequadas para o conhecimento de outros
lugares, sociedades e temporalidades
históricas (BRASIL, 2018, p. 356).

O atual contexto do Ensino de Geografia na educação precisa estar diretamente relacionado as outras áreas. Afinal para realizar
um leitura do mundo em que se vive tendo
como fundamento as aprendizagens em Geografia, os discentes necessitam “ser estimulados a pensar espacialmente desenvolvendo o raciocínio geográfico.” (BNCC, 2018,
p. 359). Porque esse 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).
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Como apresentado anteriormente a
BNCC foi organizada em unidades temáticas, objetos de conhecimentos e habilidades,
quando se trata especificamente do ensino de
Geografia, esse sentindo vêm na proposta de
“atender as sete competências específicas do
componente curricular que, por sua vez, encontram-se vinculados às sete competências
específica da área de Ciências Humanas para
o Ensino Fundamental.” (MUSTAFÉ, 2019, p.
39).
A BNCC (2018) estabelece que:
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).

Segundo Mustafé (2019) o documento
também aborda a ideia de diversidade entre
as relações humanas constituídas nas distintas sociedades das diferentes regiões da
terra. O objetivo intrínseco que subjaz toda a
Geografia da Base na verdade é o desenvolvimento da “percepção dos alunos, através
do conceito de identidade, levando-os, assim,
ao conceito de cidadania” (MUSTAFÉ, 2019,
p. 24).

cognitivas pelas quais passam os estudantes
nesta etapa da escolarização.” (MUSTAFÉ,
2019, p. 25).
Na BNCC, no que refere-se a modalidade de formação do Ensino fundamental,
encontramos a seguinte afirmação:
Espera-se, assim, que o estudo da Geografia no Ensino Fundamental – Anos Finais possa contribuir para o delineamento
do projeto de vida dos jovens alunos, de
modo que eles compreendam a produção social do espaço e a transformação
do espaço em território usado. Anseia-se,
também, que entendam o papel do Estado-Nação em um período histórico cuja
inovação tecnológica é responsável por
grandes transformações socioespaciais,
acentuando ainda mais a necessidade de
que possam conjecturar as alternativas de
uso do território e as possibilidades de
seus próprios projetos para o futuro. Espera-se, também, que, nesses estudos, sejam utilizadas diferentes representações
cartográficas e linguagens para que os
estudantes possam, por meio delas, entender o território, as territorialidades e o
ordenamento territorial em diferentes escalas de análise (BRASIL, 2018, p. 383).

Segundo Pinheiro e Lopes (2017, p. 6)
a parte da BNCC que refere-se especificamente do componente curricular de geografia encontra-se dividido em cinco “unidades
temáticas” comuns, isso ao longo de todos
os anos do Ensino Fundamental, através de
uma “progressão das habilidades” que são:
“o sujeito e seu lugar no mundo”, “conexões
e escalas”, “mundo do trabalho”, “formas de
representação e pensamento espacial”, e “natureza ambientes e qualidade de vida”. Enquanto que “os objetos de conhecimento” e
as “habilidades” são específicos para cada
ano.

Em relação a passagem das etapas
do Ensino Fundamental I para o II permanece em uma “perspectiva de progressão na
assimilação dos conteúdos, tendo em vista
as transformações psíquicas, emocionais e
30 - junho/2021 - Educar FCE

318

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

AS MUDANÇAS NO ENSINO DE
GEOGRAFIA A PARTIR DA BNCC
De acordo com Girotto (2017) no Brasil
ocorre um pensamento a respeito do currículo que acabou uma tradição que é confundir
esse documento como algo formal e que por
diversas vezes traz como características “uma
lista de conteúdos e procedimentos a serem
seguidos e executados em um determinado
intervalo de tempo” (GIROTTO, 2017, p. 421).
Para compreender o que mudou no ensino de Geografia a partir da BNCC (2018)
é preciso compreender que antes desse documento legal surgir o ensino de Geografia
nas escolas brasileiras possuíam o PCN de
Geografia que servia como documento norteador para os professores tanto no Ensino
Fundamental I quanto II, pois vale ressaltar
que na etapa do 1º ao 5º ano os profissionais
não possuem a exigência de uma formação
específica em Geografia e o profissional responsável por essa fase é o Pedagogo. Além
disso, nesse período, principalmente nos dois
primeiros anos, o foco principal do ensino é a
alfabetização e o ensino de Geografia normalmente quase nem aparece, sendo colocado
para segundo plano (GIROTTO, 2017; BRASIL, 2018).
O ensino de Geografia vem de uma
tradição enciclopedista que persiste em ser
reforçado através de políticas curriculares
de cunho neoliberal, essa política organiza
a disciplina através de um definição rígida
dos conteúdos que devem ser trabalhados
por discentes e docentes, sem que haja lugar
para criação e participação efetiva (GIROTTO,
2017).
As finalidade das práticas pedagógicas
de Geografia, segundo Guimarães (2018),
são questionadas há muito tempo, práticas
que encontram-se pautadas em metodologias
de ensino que são conduzidas ao redor do
uso exclusivo de apostila ou de livro didático.
Além dessa questão, ainda se questiona a
respeito das aulas de Geografia serem dire-

cionadas através da “exposição oral de conteúdos listados e subdivididos em unidades
temáticas que pouco, ou nada, se relacionam
umas com as outras” (GUIMARÃES, 2018, p.
1043).
Essas práticas pedagógicas são o clássico giz, lousa e o material impresso (apostila
ou livro didático) que acaba imperando como
únicos recursos didáticos, mesmo no contexto atual com toda tecnologia existente, esses
recursos encontram-se sempre em posição
de destaque. São “aulas que se pautam em
conteúdos estipulados em currículos instrumentais, que desconsideram os alunos e os
seus desejos, os seus contextos de vida, às
suas realidades, os seus sonhos e as suas potencialidades” (GUIMARÃES, 2018, p. 1043).
A BNCC apresenta como objetivos a serem conquistados os conceitos de identidade
e cidadania, isso através do desenvolvimento
do raciocínio geográfico, para a construção
de um modo de pensar que seja espacial.
Para que se desenvolva essa forma de pensamento, a Base trabalha alguns conceitos
essenciais com a proposta de fazer com que
os discentes possam entender melhor o mundo e a sociedade. (MUSTAFÉ, 2019).
Segundo Mustafé (2019, p. 25) o documento atua a partir do conceito de espaço,
como o mais extenso e complexo, “e com os
conceitos de território, lugar, região, natureza
e paisagem, como conceitos mais operacionais que expressam diferentes aspectos do
espaço geográfico.” Conceitos esse que já
eram vistos no PCN (1998), mas que a BNCC
oferece continuidade.
No entanto, no que diz respeito às noções de período histórico e de escala geográfica, na BNCC do ensino de Geografia elas
são trabalhadas juntas, tendo como foco as
capacidades dos sujeitos ao longo dos anos
do Ensino Fundamental e as oportunidades
mais adequadas para a construção do conhecimento em cada modalidade (MUSTAFÉ,
2019).
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O documento também traz a valorização da contextualização dos indivíduos no
mundo, através das noções de tempo, espaço
e movimento, visando o desenvolvimento de
um raciocínio espaço-temporal. (MUSTAFÉ,
2019). Questões que seguem a continuidade
do PCN (1998).
Para Mustafé (2019, p. 25):
Outras categorias geográficas das quais
encontram-se algumas leves reminiscências no documento são a de espaço vivido, concebido e percebido. Os elaboradores da Base associam estas categorias
de Lefebvre (2006) ao conceito de lugar,
para desenvolver as noções de pertencimento e responsabilidade do aluno em
relação ao mundo que o cerca (MUSTAFÉ
(2019, p. 25).

Conceitos que também já eram estabelecidos no documento norteador de Geografia
o PCN (1998), porém na BNCC a organização dessas categorias seguiu da seguinte
forma: ao se tratar da análise geográfica, os
espaços percebidos, concebidos e vividos
não são lineares. Logo, é preciso romper com
esse ponto de vista, para permitir uma leitura
geo-histórica dos fatos e uma pesquisa com
abordagens históricas, sociológicas e espaciais (geográficas) concomitantes. E ainda
realizar a retomada do sentido dos espaços
percebidos, concebidos e vividos para permitir o reconhecimento dos objetos, dos fenômenos e dos lugares difundidos no território
e entender os diferentes “olhares para os arranjos desses objetos nos planos espaciais”
(BRASIL, 2018, p. 353).
A BNCC possibilita a disciplina de
Geografia que seja uma matéria presente o
quanto antes na vida dos sujeitos que estão
passando pelo processo de escolarização e
que junto com a alfabetização que ocorre nos
primeiros anos no Ensino Fundamental I siga
junto com a alfabetização geografia, pois é
possível trazer a disciplina para esse universo. Isso foi uma transformação estrutural relevante. Ainda nessa nova forma de abordar a
disciplina a BNCC traz a ênfase para o pensa-

mento espacial e para o raciocínio geográfico
no intuito de se aproximar dos objetivos de
aprendizagem, e para isso torna-se necessário a apropriação de conteúdos procedimentais (NOVA ESCOLA; LEMANN, 2020).
Como explica a Professora Thiara Vichiato Breda, doutora em Ciências pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
e professora na Universidade Federal de Juiz
de Fora (UFJF), o documento traz novas dimensões para a execução dessa leitura de
mundo. Pois o estudo do componente antes
encontrava-se mais pautado na leitura, na interpretação da paisagem e em um aluno mapeador consciente. Agora, volta-se mais para
estimular um pensamento espacial, atrelado
ao raciocínio geográfico” (NOVA ESCOLA;
LEMANN, 2020, p. 4),
Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica:
desenvolver o pensamento espacial, estimulando o raciocínio geográfico para
representar e interpretar o mundo em
permanente transformação e relacionando componentes da sociedade e da natureza. Para tanto, é necessário assegurar a
apropriação de conceitos para o domínio
do conhecimento fatual (com destaque
para os acontecimentos que podem ser
observados e localizados no tempo e no
espaço) e para o exercício da cidadania
(BRASIL, 2018, p. 360).

Segundo De acordo com a afirmação
da professora Sônia Castellar, da Universidade de São Paulo (USP), a BNCC reforça
a ideia da Geografia como um componente
relevante para compreender o mundo, a vida
e o cotidiano. “Desenvolver nos estudantes o
raciocínio geográfico, articulando alguns princípios, significa dotá-los de mais uma forma
de perceber e analisar criticamente a realidade” (NOVA ESCOLA; LEMANN, 2020, p. 4).
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Guimarães (2018) relata que a geografia possibilita através de seus estudos, conhecer melhor e de forma mais significativa
o mundo que vivemos. Conforme a observação, a descrição, a análise e a explicação são
relevantes, porque a disciplina é responsável por estudar as formas de como os seres
humanos constroem e produzem os distintos
lugares, tanto aqueles que estão próximos de
nós como os que estão distantes.
A partir da análise de Pinheiros e Lopes
(2017), de modo geral, foi possível verificar
que os objetos de conhecimento trazem algumas transformações nos conteúdos que precisam, a cada ano, ser ensinados. Mudanças
essas que, a princípio, podem ser consideradas como um problema no que diz respeito
ao ponto de vista do ensino aprendizagem.
Problemas que podem ser notados logo
no início do documento em relação “a falta de
explicitação dos significados atribuídos pela
BNCC às categorias de análise e dos conceitos fundamentais da ciência geográfica.” Significado de grande importância para o Ensino
Fundamental, porque quando se compreende e se interpreta os fenômenos e processos
socioespaciais que acontecem na sociedade
se entende em consequência os conceitos e
categorias de análise que a geografia possui
(PINHEIRO; LOPES, 2017, p. 6).
É possível verificar outra questão na página 313 da BNCC que expõe que não se deve
usar apenas o conceito de espaço geográfico e
sim os outros conceitos também, pois de acordo com o documento, “são mais operacionais,
como é o caso de território, lugar, região, natureza e paisagem” (PINHEIROS; LOPES, 2017, p. 7)
Porém, “apesar dessa explanação colocada pela BNCC, o que pode ser notado
é que ela não define claramente o objeto de
estudo da geografia, ou seja, o espaço geográfico.” Na verdade, a BNCC referente a
disciplina de Geografia não possui nenhuma
“adesão explícita a uma determinada corrente
do pensamento geográfico, ou mesmo pedagógica” (PINHEIROS; LOPES, 2017, p. 7).

Confere-se, assim, que o espaço geográfico, como conceito essencial, possui um
destaque menor. E a expressão que possui a
maior evidência nos objetos de conhecimento
está no conceito de lugar e que até mesmo
não se tem a preocupação quanto a sua definição explícita. Assim é possível compreender, “que ao priorizar o conceito de lugar, o
documento acaba não enfatizando o espaço
como estruturador das dimensões formativas
dos alunos.” (PINHEIROS; LOPES, 2017, p.
7).
Para Guimarães (2018, p. 1048):
O documento de Geografia não traz nenhuma novidade ou avanço em relação
à organização tradicionalmente usada na
maioria das escolas públicas e privadas
de ensino fundamental. Obedece a uma
sequência em que dedica aos anos iniciais (1º ao 5º) a relação do sujeito com
o espaço. Já no 6º ano, focaliza os conteúdos básicos da Geografia, no 7º, concentra-se no estudo do Brasil, no 8º, no
da América e da África e no 9º, no da
Europa, da Ásia e da Oceania. Apesar
de a sequência de conteúdos obedecer a
uma ordem escalar, observamos o esforço para estruturar a análise multiescalar
dentro de cada ano, na qual as relações
entre os fatos das esferas local e global
devem ser priorizadas (GUIMARÃES,
2018, p. 1048).

E mesmo os conteúdos relacionados a
América ao BNCC traz eles de forma “espalhada” entre o sétimo e o nono ano. Além
disso, ocorre uma falta de abordagem sobre
os assuntos que poderiam levar os discentes
para uma discussão sobre “a formação do
Brasil, sobre como o país era antes da chegada dos europeus e também de que forma
ocorreu a interferência desses europeus com
os índios que já habitavam o território” (PINHEIROS; LOPES, 2017, p. 7).
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Afinal, um dos propósitos do documento é justamente nortear a construção dos currículos no país, logo, é preciso que se faça
mais presente os conteúdos básicos para
explicar a formação do seu território desde
o começo. E também, no que se refere aos
conhecimentos dos sétimos anos, a temática
das “culturas afrodescendentes e indígenas
brasileiras não foram devidamente contempladas neste e nos outros anos do ensino fundamental” (PINHEIROS; LOPES, 2017, p. 7).
É isso mesmo já fazendo anos da
existência das Lei que são a 10.639/03 e
a 11.645/08 que prevê que esse conteúdo
deve obrigatoriamente ser trabalhado na sala
de aula, no âmbito de todo o currículo educacional. Por essas questões torna-se possível identificar que as mudanças que a BNCC
trouxe para o ensino de Geografia não são
significativas e permite muitos questionamentos principalmente dessa disciplina enquanto
prática diária nas salas de aulas das escolas
brasileiras sejam públicas ou privadas (GUIMARÃES, 2018).
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Toda pesquisa científica necessita de
um referencial teórico para chegar ao seu objetivo, por isso que a pesquisa bibliográfica é
um dos procedimentos que acaba fazendo
parte do processo da construção de um artigo científico (PRODANOV; FREITAS, 2013).
Neste trabalho optou-se por esse método da
revisão da literatura por se tratar da busca
de verificar as mudanças que o mais recente documento legal trouxe para o ensino de
Geografia tanto para o Ensino Fundamental I
quanto o II.
Por possuir aspectos que consideram
a existência de uma relação que é dinâmica
entre o mundo real e o sujeito, isso significa
que um vínculo não faz a separação entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito
que não pode ser demonstrado através dos
números, resolveu-se utilizar o campo qualitativo para o artigo (PRODANOV; FREITAS,
2013).

Pois esse procedimento da pesquisa
bibliográfica no campo qualitativo possibilita
um alcance amplo de informações, além de
permitir o uso de dados dispersos em inúmeras publicações. (GIL, 2002). Por todas
essas questões a abordagem foi a descritiva,
porque segundo Gerhardt e Silveira (2009)
ela “exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar''. Esse
tipo de estudo pretende descrever os fatos e
fenômenos de determinada realidade.” (TRIVIÑOS, 1987 apud GERHARDT; SILVEIRA,
2009, p. 35).
Assim, nesta pesquisa, foram analisados
alguns livros, artigos, teses e revistas científicas que discutiam e apresentavam reflexões,
sugestões que colaborassem para uma maior
compreensão da temática proposta. Para isso,
o trabalho fez uso da base de dados da Scielo
e do Google Acadêmico, sempre verificando
sua confiabilidade. A seleção das literaturas
que foram usadas para a fundamentação do
trabalho resultou nos principais autores que
contribuíram com essa elaboração que foram:
Girotto (2017), Guimarães (2018), Mustafé
(2019), Azambuja (2019).
E os documentos utilizados foram: os
Parâmetros Curriculares do Ensino de Geografia (1998) e a base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018), na parte específica
sobre o Ensino Fundamental I e II 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
A BNCC é um documento de grande repercussão e importância para a Educação
brasileira, era uma proposta que estava presente e referenciada em outro documentos, no
entanto apenas começou de fato a ser elaborada a partir de 2014 sendo concluída para ser
implementada enquanto prática no ano de 2017.
O ensino no Brasil tem buscado, principalmente enquanto legislação, avançar de alguma
forma e acompanhar as mudanças que ocorrem ao longo do histórico social, político e econômico do país e quando se trata especificamente do Ensino de Geografia é uma disciplina
que passou por muitas mudanças, porém ainda persiste uma dificuldade em tornar-se um
matéria que não fique apenas nos livros didático e passando para os discente um aprendizado voltado a memorização de diversos conteúdos usando um método tradicional de ensino
e que não possui contextualização com a realidade da vida dos alunos.
Assim a pesquisa possibilitou refletir sobre o recente documento legal do ensino que
aborda a disciplina de Geografia desde o Ensino Fundamental I e que gradativamente vai
avançando e aprofundando seus conteúdos chegando ao Ensino Fundamental II, que foram as
etapas específicas que a pesquisa teve como foco, isso nos permitiu identificar que a BNCC
trouxe poucas mudanças em relação ao ensino de Geografia.
E que essas, foram basicamente a questão de um ensino espacial e que tenha seu início
já a partir dos Anos Iniciais, porém o documento continua definindo conteúdos e não considera
que nessa fase os profissionais responsáveis pelo processo não possuem e nem mesmo se
exige a formação específica na disciplina de Geografia fazendo com que esse ensino fique em
segundo plano até mesmo porque o foco, principalmente no primeiro e segundo do Ensino
fundamental I, está na alfabetização da escrita e leitura dos discentes.
Vale ressaltar que é sim um valioso passo para a Educação Brasileira, mas quando
desmembramos esse documento focando no ensino de Geografia ainda torna-se necessário
mais discussões e reflexões a respeito da temática e principalmente enquanto prática dessa
disciplina em salas de aulas do Ensino Fundamental tanto I quanto o II. Pois segundo o trabalho as mudanças foram poucos e quase nada significativas que ocorreram na disciplina de
Geografia a partir da BNCC.
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O PROFESSOR DE ARTE COMO MEDIADOR CULTURAL
RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica que aborda o tema Educação Patrimonial e
o Professor de Arte como Mediador Cultural. A definição de Patrimônio Cultural está ligada à
herança familiar, por meio de bens materiais e também, com a proteção do Estado, as antiguidades
nacionais foram designadas como Patrimônio, sendo que o responsável pela sua preservação é o
Iphan. Contudo, para ter um contato com a História da Arte, as escolas precisam possibilitar visitas
aos museus e exposições para os alunos, de maneira que a Educação Patrimonial aproxime-os ao
patrimônio, para que se almeja uma construção coletiva do conhecimento, identificando saberes
culturais a partir de uma memória local. Através da mediação do professor de arte, os alunos têm
a possibilidade de se aproximarem das produções artísticas e dessa forma, conhecer a relação do
patrimônio artístico com as práticas de difusão, produção e recepção. As obras de artes também
fazem parte deste contexto, diversos artistas contribuíram com o Patrimônio Cultural Brasileiro,
entre eles Victor Brecheret que teve importante papel no Modernismo Brasileiro.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Educação Patrimonial; Professor de Artes.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz uma revisão bibliográfica cujo tema aborda a Educação Patrimonial
e o Professor de Arte como Mediador Cultural. Cada vez mais, percebe-se que o
ensino da Arte nas escolas torna-se relevante para desenvolver nos alunos, um
reconhecimento social e cultural tornando-os indivíduos informados, livres e críticos em seu
papel de cidadão.
No entanto, é necessário que o professor de Arte esteja atento para que suas aulas não
se tornem repetitivas, como é o caso das leituras de imagens realizadas em salas de aulas,
onde o professor apresenta as obras e os alunos ficam livres para desenharem. Ao contrário
disso, é necessária a intervenção do professor de forma que possibilite a mediação cultural.
Diante desse contexto, o presente trabalho pretende responder como ocorre a Educação
Patrimonial e como é inserida a mediação cultural nas escolas. O trabalho tem como justificativa a percepção da atual necessidade do conhecimento artístico por meio de releituras com
mediações do professor e visitas aos museus e exposições para que haja o respeito ao meio
cultural e artístico. Tem como objetivo analisar a educação patrimonial e a mediação cultural
do professor de Arte.
A metodologia realizada no desenvolvimento do trabalho envolveu pesquisas bibliográficas em livros e artigos científicos disponíveis em sites. Na primeira seção, abordaremos
inicialmente o conceito de Patrimônio Cultural, sua ligação com a herança familiar e a sua
presença em vários lugares e atividades, como artes, museus, danças, igrejas, livros, brincadeiras, escolas, etc. Relata também, sua revitalização pela Constituição Federal de 1988 e a
promulgação na segunda seção, da Assembleia Constituinte, em que a União, os Estados e
Municípios devem proteger os objetos históricos, do patrimônio artístico do país e do trabalhador intelectual.
Na seção dois, a pesquisa revela que a Educação Patrimonial é uma ferramenta importante na aproximação das pessoas aos bens culturais, possibilitando o despertar de valores e
a construção de conhecimentos coletivos, a partir de uma memória social do local. Para esse
estudo, buscou-se também relatar a mediação do professor de arte e as possibilidades dos
alunos se aproximarem das produções artísticas, que contribuem com o Patrimônio Cultural e
nesse caso, citamos o artista Victor Brecheret que teve um importante papel no Modernismo
Brasileiro.
Na última seção, apresentamos um plano de curso objetivando tornar o aluno capaz de
investigar a arte de Victor Brecheret e perceber a importância da preservação dos monumentos históricos, a partir da mediação realizada pelo professor de artes.
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PATRIMÔNIO CULTURAL
O conceito que define Patrimônio Cultural originalmente está ligado à herança familiar, bens materiais transmitidos de pai para
filho e também aparece na França, quando
o Estado decide proteger as antiguidades
nacionais. Contudo, é importante observar
que além dos bens imóveis, os bens móveis
também foram designados como Patrimônio
Cultural.
Cabe ainda citar que ele está presente
em vários lugares e atividades como artes,
museus, danças, igrejas, livros, brincadeiras,
escolas, enfim, está presente em nosso cotidiano através de representações de um povo.
Desse modo, percebe-se a importância do
Patrimônio Cultural na formação da identidade de cada cidadão brasileiro.
No capítulo II da Assembleia Constituinte está promulgada que: “Cabe à União, aos
Estados e aos Municípios favorecer e animar
o desenvolvimento das ciências, das artes,
das letras e da cultura em geral, proteger os
objetos de interesse histórico e o patrimônio
artístico do país, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual”.
O conceito de Patrimônio Cultural foi revitalizado pela Constituição Federal de 1988,
modificando a denominação Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio Cultural; inovou
ainda, estabelecendo a parceria entre poder
público e as comunidades para a proteção
do Patrimônio Cultural Brasileiro. Além disso,
o (Iphan), Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico, é responsável pela preservação do
patrimônio cultural brasileiro.
Por meio da Lei nº 378/13/01/1937,
suas atuações e relações com os marcos legais evoluem. O Iphan, também mantém parceria com os governos estaduais por meio
do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural
e através de seus eixos disseminados para
os estados e municípios que são: coordena-

dores, regulações e fomentos, o acesso ao
conhecimento dos bens nacionais é facilitado,
a partir dos grupos: Patrimônio Material (conjunto de bens culturais), Patrimônio Imaterial
(práticas e domínios da vida social manifestada em saberes, ofícios e modos de fazer) e
Patrimônio Mundial (composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios com valor
histórico).
Diante desse contexto, percebe-se que
para ter um contato com a História da Arte,
as escolas precisam possibilitar aos alunos
de ensino fundamental e ensino médio, visitas aos museus e exposições, de maneira
que os alunos não fiquem restritos apenas
às releituras em salas de aulas levando-os a
olhar, apreciar e desenharem como acham
convenientes,
[...] Ao proporem atividades de releitura,
os professores precisam questionar: o
que as crianças podem aprender quando
pintam como Tarsila, Miró e Picasso? A
imitação da pintura desses artistas contribui para melhorar a qualidade de sua
expressão gráfica?
[...] É relevante
o professor mediar o conhecimento aos
alunos, para que se desenvolva uma compreensão maior sobre os diferentes estilos
e diversidade dos artistas. “... esse contato precisa ser mediado pelo professor,
para que as obras apreciadas não sejam
tomadas pura e simplesmente como modelo a ser seguido” (FERREIRA, 2006, p.
27).

Reis & Ostetto (2018) apontam o processo de formação docente como uma aposta de estabilização entre o meio sociocultural,
as tradições, as crises e conflitos político-sociais, o método de desenvolvimento educador implica na edificação social – envolvendo
convicções profissionais e epistemológicas,
além de crenças e valores – que permanece
ao curso da vida, entre aparições do destino e
obrigações profissionais. Compreende-se que
a contextualização do processo de formação
deve ser contínua e permanente, envolven30 - junho/2021 - Educar FCE
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do variações e aprendizagens concretizadas,
no âmbito pessoal e profissional, pelo sujeito
sobre si mesmo, por meio das interações sociais e no relacionamento.
A partir dessas considerações, é possível perceber a necessidade das escolas terem
iniciativas de propiciar aos alunos visitas aos
museus, exposições e mesmo as releituras
que são importantes, sempre mediadas pelo
professor de Arte, contribuindo e fazendo parte de momentos históricos de forma que cada
vez mais, estenda-se o respeito ao Patrimônio
Cultural e Artístico.
Historicamente, a Educação Patrimonial
aparece no Brasil em 1983, a partir do 1º Seminário “Uso Educacional de Museus e Monumentos”, realizado no Museu Imperial de Petrópolis,
RJ. Especificamente, a Educação Patrimonial:
Trata-se de um processo permanente e
sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte
primária de conhecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato
direto com as evidências e manifestações
da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho
de Educação Patrimonial busca levar as
crianças e adultos a um processo ativo de
conhecimento, apropriação e valorização
de sua herança cultural, capacitando-os
para um melhor usufruto desses bens,
e propiciando a geração e a produção
de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural (HORTA;
GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6).

Tal princípio nos mostra a possibilidade de se interpretar bens culturais com valorização, preservação e responsabilidade
ao Patrimônio. Além disso, as capacidades
intelectuais são despertadas para novas habilidades. Segundo Horta (2004, p. 03), “O
patrimônio histórico e o meio ambiente em
que está inserido oferecem oportunidades de
provocar nos alunos sentimentos de surpresa
e curiosidade, levando-os a querer conhecer
mais sobre eles”.

Nesse contexto, observa-se a importância da participação das escolas nas visitas
aos museus, exposições, bibliotecas públicas, enfim, possibilitando aos alunos, novos
conhecimentos através de uma investigação
realizada coletivamente. Segundo Jaqueline
Moll:
[...] a cidade precisa ser compreendida
como território vivo, permanentemente concebido, reconhecido e produzido
pelos sujeitos que a habitam. É preciso
associar a escola ao conceito de cidade
educadora, pois a cidade, no seu conjunto, oferecerá intencionalmente às novas
gerações experiências contínuas e significativas em todas as esferas e temas da
vida (MOLL, 2009, p.15).

Bassoli; Lopes; César (2017) ao avaliarem diversos estudos, apontam que na
atualidade, mesmo com o progresso a partir dos mencionados programas de pesquisa
desenvolvidos nas duas últimas décadas, o
entendimento dos professores no que tange a
formação, tem se sustentado como um amplo
desafio para o desenvolvimento de políticas
públicas e renovação de práticas formativas
nos estabelecimentos responsáveis pela formação.
De maneira que uma concepção crítico-reflexiva destaca a importância: da valorização da escola como espaço elevado para a
formação docente, por meio da composição
de alianças colaborativas de professores em
parceria com as universidades; da associação
entre ensino e pesquisa, cooperando para o
entendimento do professor-pesquisador no
desenvolvimento da autonomia docente da
valorização da história de vida; dos conhecimentos dos professores; da aproximação entre teoria e prática; e, do exercício de reflexão
crítica sobre a prática, gerando ajuntamento
com as pesquisas e referenciais teóricos da
educação.
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Ao que parece, a educação patrimonial
torna-se uma ferramenta relevante na aproximação das pessoas com o patrimônio, possibilitando acesso aos diferentes públicos em
uma determinada localidade ou acervo, como
também a produção de novos conhecimentos, incentivando o gosto pela descoberta e
promovendo uma transformação cultural e
social. A partir dessas considerações, é possível perceber que a Educação Patrimonial
possibilita novos caminhos para o pensar e
o agir, levando-nos a uma melhor compreensão e reflexão sobre hábitos, dificuldades e
toda a vivência de pessoas de outras épocas
despertando sentimentos e valores culturais,
por meio de uma perspectiva histórica e a
relação com outros e consigo mesmo, almejando a construção coletiva do conhecimento
e a identificação de saberes culturais, a partir
de uma memória social do local.

O PROFESSOR DE ARTE COMO
MEDIADOR CULTURAL
Para muitos historiadores a arte configura-se como patrimônio cultural, e deve ser
aprendido nas escolas, cuja assimilação e
valorização requerem a mediação dos professores de arte. Através dessa mediação o
professor aproxima seus alunos das produções artísticas, envolvendo conhecimento,
entendendo que quando se fala de mediador
nos referimos ao encontro entre arte e cultura,
e uns dos pontos principais para os professores que atuam neste segmento é a desmistificação de que arte é para os ricos. No âmbito
social, também é amplamente reconhecido
o papel da arte e das expressões culturais
como meio de constituição, de resgate e de
valorização das identidades individuais e coletivas de diferentes grupos sociais.
A Formação Continuada é de suma importância para a atuação docente de maneira
que é fundamental a busca da qualificação
e atualização constante desses profissionais.
De acordo com Perrenoud (1999) ela está

norteada em áreas específicas, sendo enfatizadas pelos aspectos de formação, da profissão e as diversas competências que cabem
aos profissionais.
A interação entre a formação e a trajetória (pessoal e profissional) a ser percorrida
pelo docente deve ser observada, buscando
sempre melhorar sua capacidade de refletir
sobre a prática educacional, visando construir
uma identidade profissional,
A fim de formar educadores capazes
de promover profunda articulação entre
escola e comunidade, visa-se estimular
um perfil de educador cujos movimentos
apontem para a compreensão ampliada
de seu papel, uma abrangência da educação como prática social, da imprescindível inter-relação do conhecimento, da
escolarização, do desenvolvimento, da
construção de novas possibilidades de
vida (MOLINA & SÁ, 2012, p. 468).

De acordo com Brasil (2015) pautadas
na efetividade do processo de formação do
aluno, evidências apontam a necessidade de
uma formação contínua das pessoas que estão envolvidas no contexto escolar, tanto professores quanto demais membros da equipe
escolar, pois esta ação é imprescindível na
implementação eficaz de um ensino de qualidade, como podemos ver também na proposta
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);
desta maneira, ela deve ser um norte para a
União, no que tange à esfera do saber, de maneira que ela subsidie a diretriz que aponta a
responsabilidade de revisão sobre a formação
inicial e continuada dos educadores.
As ações educativas do professor de
arte como mediador cultural devem ser entendidas tanto no âmbito escolar, como fora
dele, tendo como objeto de estudo ou campo
de atuação o conhecimento que o patrimônio
artístico e cultural, incorporando sentidos, valores, movimento , expressões e linguagem.
Sendo assim, envolvendo-se nas práticas de
produção , difusão e recepção,
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O conceito de educação como mediação vem sendo construído ao longo dos
séculos. Sócrates falava da educação como
parturição das ideias. Podemos, por aproximação, dizer que o professor assistia, mediava o parto. Rousseau, John Dewey, Vygotsky
e muitos outros atribuíam à natureza, ao sujeito ou ao grupo social o encargo da aprendizagem, funcionando o professor como organizador, estimulador, questionador, aglutinador.
O professor mediador é tudo isso (BARBOSA;
COUTINHO, 2012, p.13).
Vale destacar que estudos apontam
práticas e políticas públicas referentes à formação docente, cujas concepções teórico-metodológicas, receberam influência direta
nos cursos da história e na literatura e existem
vários modelos consolidados e praticados
no Brasil durante décadas. Os docentes que
trabalham de maneira diferenciada são imprescindíveis para a produção de exercícios
pedagógicos na educação, que reverenciem
os direitos fundamentais, cultivem todas as
conquistas legais e progressos conceituais
nesse campo do saber.
Segundo Alencar (2008) a mediação
associada à ideia de intermédio entre o saber e o sujeito, coloca o educador/mediador
neste papel, ele é quem interliga alguma coisa (o conhecimento, o conteúdo, a obra de
arte) à outra (o educando, o sujeito), ou seja,
o educador continua sendo o detentor de um
poder, talvez não o detentor da informação,
uma vez que ela estaria em uma das extremidades, mas o poder de levar a informação,
continuando a ser o “transmissor” de conhecimento.
Segundo Coutinho (2012) a mediação
das culturas ganha existência no cruzamento de quatro entidades: o objeto cultural mediado; as representações, crenças e conhecimentos do destinatário da mediação; as
representações, crenças, conhecimentos e
expertises do mediador e o mundo cultural

de referência. A autora ressalta que, “a arte
com todas as suas linguagens e possibilidades pode ser campo fértil de mediação entre
nós e o mundo. A arte/educação tem enfrentado esta possibilidade desde que passou a
considerar a arte como conhecimento culturalmente situado como foco do processo de
ensinar/aprender arte”.
Coutinho (2012) nos aponta para o fato
que como educadores, importa compreender
os mecanismos que agem no campo da cultura para tentar instaurar processos de mediação críticos que façam com que o patrimônio
revele sentidos para os sujeitos de hoje. Importa tomar os usuários do patrimônio cultural
como comunidades de aprendizagem, capazes de dotar de sentidos os objetos e artefatos culturais. O mediador posiciona-se como
um contextualizador, ele promove o encontro
entre o repertório que o próprio público possui com as referências imagéticas e teóricas
que ele possui acerca do artista, da obra, do
tema, do enredo, dos aspectos formais etc.
Moliterno (2014) afirma que a mediação
cultural do Patrimônio Cultural se faz necessária uma vez que além de contribuir com a formação crítica do cidadão, o torna informado e
sensibilizado para sua preservação. Podemos
por assim dizer que o professor como mediador cultural são peças fundamentais como
transmissores do patrimônio cultural, aproximando seus alunos.
Discutindo as diferentes concepções
de arte, cultura e educação. Buscando situar e refletir sobre suas próprias concepções,
participação, reflexão através dos processos
de construção de arte, estimulando seu valor
significativo, seja em uma sala de aula ou visitando uma exposição. Contribuindo para o
seu processo educativo através dos seus conhecimentos, informações e utilizando estratégias de acesso entre o mediador e o aluno,
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As sociedades se transformam, fazem-se
e desfazem-se. As tecnologias mudam o
trabalho, a comunicação, a vida cotidiana
e mesmo o pensamento. As desigualdades se deslocam, agravam-se e recriam-se em novos territórios. Os atores estão
ligados a múltiplos campos sociais, a modernidade não permite a ninguém proteger-se das contradições do mundo. Quais
as lições que daí podem ser tiradas para
a formação de professores? Certamente, convém reforçar sua preparação para
uma prática reflexiva, para a inovação e
a cooperação. Talvez importe, sobretudo,
favorecer uma relação menos temerosa
e individualista com a sociedade. Se os
professores não chegam a ser os intelectuais, no sentido estrito do termo, são ao
menos os mediadores e intérpretes ativos
das culturas, dos valores e do saber em
transformação (PERRENOUD, 1999, p.
25).

A arte é um bem universal considerado
patrimônio cultural da humanidade, ela tem
uma papel importante, envolvendo aspecto
cognitivo, sensível e cultural. É uma ferramenta de extrema importância, possibilitando ao
aluno desenvolver sua imaginação, percepção e também a sua sensibilidade. Levando-o a conhecer diversas e variadas formas
de apresentá-la, ela está ligada à formação
integral do indivíduo contribuindo para o seu
conhecimento e por fim através de atividades
concretas possibilitando o seu entendimento
em todas as direções.
A educação pela arte vai muito além
de uma simples transmissão de conhecimento, pois em seu trabalho educativo, procura
através de tendências individuais estimular
a inteligência, aproximando o conhecimento
entre o aluno e culturas distintas, favorecendo o reconhecimento de diferentes produtos
artísticos e concepções estéticas.
Goulart (2010) afirma que todo e qualquer espaço que possibilite ,estimule positivamente o desenvolvimento e as experiências
do viver, do conviver, do pensar e do agir

consequente, é um espaço educativo. Portanto, qualquer espaço pode-se tornar educativo,
desde que um grupo de pessoas se aproprie,
dando-lhe esse caráter positivo, tirando-lhe o
caráter negativo da passividade e transformando-o num instrumento ativo e dinâmico
da ação de seus participantes, mesmo que
seja para usá-lo como exemplo crítico de uma
realidade que deveria ser outra. [...]E o arranjo destes espaços não devem se limitar
a especialistas (arquitetos, engenheiros, mas
sim, deve ser prática cotidiana de toda a comunidade escolar.
A arte designa todo um conjunto de
regras capazes de dirigir uma atividade humana, podendo ser dividida em dois grupos
ou áreas de conhecimento, a judicativa que
consiste em apenas conhecer e a dispositiva
ou imperativa, que simplesmente dirige determinada atividade do conhecimento. A arte
é uma das manifestações que acompanha o
homem desde a antiguidade mais remota.
Na Grécia Arcaica, antes do surgimento da filosofia e de outros modos de conhecimento, a arte já era parte fundamental na
educação. No modelo de educação que os
gregos da antiguidade praticavam, pode-se
reconhecer a importância das três dimensões
humanas no processo de formação dos homens, sendo elas: a dimensão epistêmica
(conhecimento), dimensão ética (moral) e a
dimensão estética (beleza e arte).
Tomemos as obras de Brecheret como
exemplo ao se trabalhar, podemos promover
a sua valorização e ampliação, pois sua arte
configura como uma vertente criativa, expressiva das formas femininas, prazerosa e se
converte em um canal para a preservação
da memória, socialização e integração, onde
enfatizamos a importância da imaginação.
Demarchi (2017) aponta que outra
questão interessante é que a arte é uma área
que se interliga com outras áreas do conhecimento, podendo render bons projetos inter30 - junho/2021 - Educar FCE
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disciplinares. Esse caráter interdisciplinar permite criar relações entre diferentes linguagens
artísticas e também entre essas linguagens e
tantas outras áreas, como alfabetização, matemática, Ciências, História, etc.”
Victor Brecheret, faz parte do Movimento Modernismo Brasileiro, foi um importante
escultor Ítalo-brasileiro, considerado um dos
importantes representantes da semana de
arte moderna de 1922. Premiado em 1951
como o melhor escultor na Bienal de São
Paulo. Nessa época, conheceu artistas do
movimento modernista como Di Cavalcanti,
Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Mário de
Andrade e Oswald de Andrade .Envolvendo-se profundamente com o movimento.
Muitas das suas esculturas estão expostas na cidade de São Paulo, exemplos: O
Monumento às Bandeiras (que evoca a saga
dos bandeirantes na conquista de novas terras) colocada no Parque do Ibirapuera e o
Monumento De Duque de Caxias ( em homenagem ao patrono do exército brasileiro)
sendo, uma escultura equestre com um cavalo de 11 metros de comprimento, que fica
na Praça Princesa Isabel, sendo essas duas
esculturas como as mais conhecidas, entre
outras também estão incluídos quatro obras
suas em cemitérios : Duas no Cemitério da
Consolação, uma no do Araçá e a outra no
Cemitério de São Paulo.
Suas obras também estão em locais públicos como: Museu de Arte Moderna- MAM,
São Paulo, Museu de Arte Contemporânea
– Mac- São Paulo, Museu de Arte em São
Paulo- Masp- São Paulo, Pinacoteca do Estado – São Paulo, Acervo de Mário de Andrade- USP- São Paulo, Fundação Armando
Álvares Penteado- MAB- São Paulo, Museu
de Arte Moderna entre outros. Sua obra vai
de encontro com a emoção aos conceitos
modernistas de suas esculturas, sendo responsável pela introdução do Modernismo na
escultura brasileira.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A escolha do tema Patrimônio Cultural
e Artístico e sua Mediação para este estudo
procurou conhecer a educação patrimonial e
a atuação do professor de Arte como mediador cultural. Desse modo, foi possível perceber a necessidade de se trabalhar e mediar
conhecimentos de forma a incentivar a busca
pela descoberta e a percepção que a educação patrimonial pode possibilitar.
Projeto de Curso: Artes Visuais – Educação Patrimonial e o Professor de Arte
como Mediador Cultural
Nível de Ensino: Fundamental II - Carga Horária: 8 horas
Justificativa: Esse projeto de curso se
justifica pela atual necessidade do ensino de
Artes nas escolas, a partir da construção e
divisão de novos conhecimentos que levem
a uma investigação na qual se possa entender e transformar a realidade das ações educativas. Vivemos em um mundo globalizado,
onde os jovens passam a maioria do tempo
envolvidos com tecnologias, esquecendo-se
dos contatos pessoais, valores e também da
busca de compartilhar conhecimentos a partir
de um contato com a história da arte.
Objetivos Gerais: Este projeto tem como
objetivo, tornar o aluno capaz de investigar
a arte de Victor Brecheret e perceber a importância da preservação dos monumentos
históricos a partir da medição realizada pelo
professor de Artes.
Objetivos Específicos: Ao final do semestre o aluno deverá ser capaz de: Identificar nas obras de Victor Brecheret as principais
características na leitura de imagem; Diferenciar a produção e perceber sua utilização no
meio expressivo; Explicar o que entenderam
sobre o patrimônio de Victor Brecheret; Interpretar e articular os conhecimentos em seus
trabalhos pessoais; Compreender a conservação e preservação do patrimônio histórico.
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Metodologia: A metodologia será realizada através de diálogos, pesquisas em sites,
apreciação e leituras de imagens, atividades
individuais e grupais. Materiais necessários:
Data show, lousa, papel ofício, lápis de cor,
giz de cera, argila e tinta.
Desenvolvimento: Através das aulas
com data show e o vídeo de Victor Brecheret
“ Vida e obra de Victor Brecheret”, os alunos
ampliarão o universo cultural. Ao apreciarem
as esculturas, terão a oportunidade de transferir os conceitos aprendidos e perceberão
a importância de se preservar o patrimônio
cultural.
Primeira etapa: Com o data show, apresentar aos alunos a biografia de Victor Brecheret e as imagens de suas obras, para as
devidas leituras de imagens e apreciações.
Instigar, provocar os alunos para que possam
interagir e dialogar com os colegas e professor. Nessa primeira etapa, é necessário que
o professor fale sobre artes planas, as formas
e relevos das esculturas, para que os alunos
possam realizar um desenho de observação
de uma obra escolhida.
Segunda etapa: Nessa etapa, os alunos irão escolher uma obra de Victor Brecheret e realizaram uma escultura com papel,
de maneira que o professor possa explorar a
tridimensionalidade, objetivando os alunos a
diferenciarem algo bidimensional ao tridimensional.

Quarta etapa: Os grupos deverão escolher as cores para pintar a escultura que realizaram na aula passada. Deixar a escultura
seca. Nesse tempo, trabalhou com os alunos
os conceitos de espaço, largura e profundidade e também, os recursos utilizados nas
esculturas.
Quinta etapa: Nesta etapa, os alunos
irão compartilhar o que aprenderam sobre
formas, volume e dimensões e quais outros
materiais poderiam ser utilizados para a construção de esculturas.
Sexta etapa: Com os trabalhos realizados, os alunos realizaram juntamente com o
professor, uma exposição de arte de Victor
Brecheret na escola, com imagens, textos do
artista e com os trabalhos que foram realizados durante as etapas. Produzir panfletos e
cartazes para que a comunidade possa visitar e conhecer as técnicas utilizadas pelos
alunos.
Avaliação: A avaliação será realizada
por meio de avaliação escrita, dos registros,
participações, pesquisas e também por meio
da exposição final a qual será observada
como foram dispostos os suportes, instalações e materiais produzidos pelos alunos.
Referências do projeto: Matriz Curricular
de Arte. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Ensino Fundamental I e
II, 2015. MÓBILE Escola. Ensino Fundamental
e Médio. Vida e Obra de Victor Brecheret.

Terceira etapa: Dividir a turma em grupos e pedir para escolherem uma obra por
grupo. Em seguida, pedir para fazerem uma
releitura da obra escolhida com arames, que
serão moldados com as suas mãos e em seguida, deverão colocar a moldagem na argila.
Após esse processo, deverão revestir a moldagem com cola e papel e esperar secar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Especificamente, investigou-se de que maneira o Patrimônio Cultural aparece e em quais
lugares ele aparece. Os estudos identificaram que o IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico
e Artístico) é o responsável pela preservação do Patrimônio Cultural e que mantém parceria
com os governos estaduais.
Foi possível identificar quando a Educação Patrimonial aparece no Brasil e as possibilidades que ela oferece para as pessoas se aproximarem do Patrimônio Cultural, de forma a
despertar sentimentos e valores culturais.
A sociedade se transforma continuamente, as formas de comunicação, as tecnologias
e a vida cotidiana modificam o modo como as observamos e muitas vezes, a forma como
nos comunicamos e pensamos frente a vida. Assim como a comunidade se molda frente às
modificações que a cercam, deve ocorrer com a unidade escolar. Todos os envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem devem estar engajados com as transições do mundo moderno e, neste sentido, se explica a formação continuada.
Concluímos também, que os paradigmas que envolvem a sociedade e, suas distintas
formas de análise, necessitam de atenção, pois as questões socioculturais e socioeconômicas, além da conjuntura comportamental, ambiental, valores e afins, fazem parte da base de
formação do “ser”, seja ele aluno ou ex-aluno, hoje educador.
Com relação ao professor como mediador cultural, verificou-se que por meio da mediação cultural, os alunos se aproximam das produções artísticas de forma que o aluno possa
se situar e entender os processos de construção de conhecimentos em arte. De uma maneira
geral, espera-se que o trabalho contribua para a compreensão de como o Patrimônio Cultural pode ser trabalhado nas escolas e como o professor de arte pode contribuir com o seu
papel de mediador cultural, de forma que possa suprir as necessidades culturais que cada
um apresenta.
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TECNOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:
INTRODUÇÃO DE JOGOS ONLINE NA APRENDIZAGEM DA
TABUADA

RESUMO: Este artigo tem como ideia a importância da inclusão da tecnologia virtual para a
aprendizagem da tabuada de uma forma inovadora e prazerosa para os anos iniciais do Ensino
Fundamental I. Tendo como objetivo o ensino da tabuada através de jogos online. A metodologia
utilizada foi a Design Thinking, onde é redesenhada a forma de ensinar e aprender através
da descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Os critérios utilizados para
o desenvolvimento do trabalho seguem as habilidades da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). A pesquisa foi realizada numa comunidade que uma das suas principais características
é a carência financeira, o celular foi o maior aliado para a efetivação das atividades propostas,
evidenciando assim, a falta de um local adequado para o estudo. Contudo os jogos foram de
grande ajuda para o entendimento da tabuada, tendo os alunos uma percepção muito positiva do
conceito, proporcionando uma experiência extremamente rica para a aprendizagem da tabuada.
Os jogos proporcionaram aos alunos uma maior motivação, disposição e interesse em aprender
tabuada, tornando-os mais eficientes na execução de cálculos. Consideramos que as atividades
propostas ultrapassaram nossas expectativas, não só contribuíram para a melhor absorção do
conteúdo para os alunos, como também uma inovadora abordagem ao ministrar o conteúdo.

Palavras-chave: Tabuada; Tecnologia; Aprendizagem; Jogos.
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INTRODUÇÃO

C

onforme o avanço do isolamento devido da pandemia, a adaptação escolar ao
ensino remoto e o uso da tecnologia virtual se fazem essencialmente necessárias
para uma melhor abordagem e que assim mesmo fora do ambiente escolar o
aluno consiga desenvolver seu conhecimento com um acompanhamento adequado e uma
nova didática visando o atual contexto do ensino escolar.
Pretendo neste artigo, fazer uma releitura da matemática no contexto da tabuada, tendo
como proposta a aplicação de jogos online para a facilitação da aprendizagem da tabuada.
Entendendo que a assimilação dos conceitos é uma das principais dificuldades encontradas
pelo professor de Matemática no seu cotidiano. Neste sentido:
As matemáticas que estamos ensinando e como a estão ensinando é obsoleta, inútil e desinteressante. Ensinar ou deixar de ensinar essa matemática dá no mesmo. Na verdade, deixar de
ensiná-la pode até ser um benefício, pois elimina fontes de frustração![...] Nossa proposta é ensinar
uma matemática viva, uma matemática que vai nascendo com o aluno enquanto ele mesmo vai
desenvolvendo seus meios de trabalhar, na qual ele está agindo (D’AMBROSIO apud DANYLUK,
2002, p. 227).

Este artigo tem como objetivo a dificuldade na assimilação do raciocínio matemático no
conceito das quatro operações, evidenciamos assim, a tabuada. Buscando compreender o
desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças, Piaget (1969) divide seu desenvolvimento em fases, que se caracterizam pela possibilidade de a criança lidar com a realidade dos
conceitos matemáticos.
Piaget (1969) conceituou essa fase do 5° ano (crianças entre 10 e 12 anos) denominando-a como Operatório - Concreto, nesta fase o aluno desenvolve noções de volume, espaço,
peso, velocidade, tempo, causalidade, noção de conservação e ordem. Assim enfatiza a importância da troca entre docente e discente durante o uso dos jogos, trazendo um efeito formativo
para a elaboração do pensamento lógico. A criança aprende brincando com a tecnologia,
Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos simultaneamente os paradigmas
convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial. A Internet é um novo meio de
comunicação, ainda incipiente, mas que pode ajudar-nos a rever, a ampliar e a modificar muitas
das formas atuais de ensinar e de aprender (MORAN, 2010, p.8).

Tenho como ideia básica a inclusão da tecnologia virtual, com jogos de simples assimilação e práticos, podendo colaborar para o raciocínio lógico e eficaz da tabuada. As brincadeiras
e os jogos são as formas mais originais que a criança tem de se relacionar e se apropriar do
mundo. É brincando que ela se relaciona com as pessoas e objetos ao seu redor, aprendendo
o tempo todo com as experiências que pode ter. (VOLPATO, 2002, p.100).
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Delimitar o foco desta pesquisa para os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental l. No
contexto do ensino matemático, é incontestável que o aprendizado da tabuada se torna algo
mecânico e cansativo, assim, a motivação para essa pesquisa tem origem nas dificuldades
dos alunos em aprender tabuada, que é um conceito essencial ao avanço das operações
matemáticas. Tais dificuldades geram marcas na vida de muitas crianças e adolescentes,
atrapalhando no ensino-aprendizagem, podendo assim gerar bloqueio para toda a vida.
Diante desses aspectos, optei por trazer uma nova didática onde fosse possível criar
um ambiente tecnológico agradável e divertido que seria um estímulo para o desenvolvimento do discente. À medida que o aluno através das aulas virtuais tem o interesse pelo saber
matemático no contexto em que vive, formulando assim os conceitos básicos da matemática
na resolução de problemas, em forma de jogos, assimilando e compreendendo o processo
de construção da tabuada,
O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em torno de um conhecimento
experiencial), é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível relação com a
realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, explicá-la,
transformá-la. Se 4x4 são 16, e isto só é verdade num sistema decimal, não há de ser por isto
que o educando deve simplesmente memorizar que são 16. É necessário que se problematize a
objetividade desta verdade em sistema decimal. De fato, 4x4, sem uma relação com a realidade
no aprendizado, sobretudo de uma criança, seria uma falsa abstração. Uma coisa é 4x4 na tabuada que deve ser memorizada, outra coisa é 4x4 traduzidos na experiência concreta: fazer quatro
tijolos quatro vezes. Em lugar de memorização mecânica de 4x4 impõe-se descobrir sua relação
com um que fazer humano (FREIRE, 1980, p. 52).

Dessa forma, ensinar a tabuada é desenvolver concentração, raciocínio lógico e rápido,
uma percepção e interatividade prazerosa e o entender matemático no mundo concreto.
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TABUADAS E JOGOS ONLINE
O objetivo deste artigo é propor uma
solução tecnológica (jogos online) para a facilitação da aprendizagem da tabuada. A dificuldade foi previamente identificada mediante
um levantamento com a comunidade escolar
alvo deste projeto. Observei que os alunos
devido ao distanciamento imposto pela pandemia da COVID-19, estão com muita dificuldade nos conteúdos que envolve as quatro
operações matemáticas e a multiplicação é
onde identificou maior dificuldade, então, os
jogos terão como propósito mostrar de forma
lúdica as tabuadas e assim irão auxiliar para
uma melhor absorção do conhecimento.
Entendo que aprender brincando facilita
o entendimento e compreensão dos alunos,
a tecnologia está cada vez mais presente no
cotidiano de todos, sendo uma ferramenta
importante para alcançarmos essa geração
atual. Decidi utilizar esse recurso como método de ensino, para assim facilitar a compreensão das técnicas utilizadas para resolver a
tabuada.
Minhas expectativas é reduzir a distância dos alunos com os conteúdos de matemática, que é considerada por muitos complicada e de difícil entendimento, através dos
jogos essa prática será leve, descontraída e
divertida.

ALUNOS E SUAS APRENDIZAGENS
Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, após o retorno às aulas, demonstraram
ter muita dificuldade na aprendizagem das
quatro operações matemáticas, sendo mais
evidente com a operação de multiplicação.
Assim entendo que o uso de jogos digitais irá
auxiliá-los na compreensão e entendimento
desse conceito, desenvolvendo habilidades
para resolução de problemas matemáticos.
Partindo desse princípio, resolvi apresentar a esses alunos dois jogos digitais es-

pecíficos, com base na tabuada, para que
desenvolvam interesse com relação aos conteúdos matemáticos relacionados e as operações de multiplicação.
Atualmente os jogos digitais fazem parte do cotidiano de todos nós, em especial
com a popularização dos celulares que, no
caso do Brasil, aconteceu nos anos 90 (enquanto outros países já desfrutavam dessa
tecnologia há alguns anos, como os Estados
Unidos).
Nos dias atuais nos deparamos, em todos os lugares, com adultos, jovens e crianças com um aparelho em mãos, seja jogando,
conversando ou simplesmente conferindo as
redes sociais. Por que não aproveitar esse
recurso, usando de forma didática e com
mediação adequada, oferecendo aos alunos
a oportunidade de aprender de uma forma
divertida e dinâmica, principalmente conceitos considerados tão complexos como os
matemáticos? E, no caso da tabuada, uma
nova perspectiva, um novo olhar, saindo da
aprendizagem convencional que por vezes é
baseada em decorar o conteúdo.
Este artigo se justifica, devido ao contexto social que se encontram esses alunos,
no qual fatores externos influenciam diretamente na aprendizagem (escola localizada
em região periférica de São Paulo) e ainda
devido a Pandemia de COVID-19, que vem
se prolongando e por conseqüência os discentes estudam de forma remota, através de
aplicativos específicos. Deste modo, acredito
que através dos jogos digitais, irei auxiliar de
uma maneira construtiva, o aprendizado desses alunos.
Dentro desse contexto, com foco no ensino aprendizagem, os jogos digitais, podem
ajudar muito no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades cognitivas, pensamento
estratégico, tomada de decisão entre outras
habilidades importantes. Para a disciplina de
matemática em específico, ajuda a ampliar
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os conhecimentos como ferramenta de aprendizado, desde que bem estruturado, dentro
de um plano de aula. É inegável o avanço
tecnológico, e cada vez maior e mais comum
é o uso de suas diversas ferramentas para o
ensino-aprendizagem, fortalecendo assim a
inclusão social e digital.

TECNOLOGIA E JOGOS ONLINE
Faz algum tempo em que a tecnologia
se tornou uma ferramenta importante e poderosa para a humanidade, pois permite que
todos se comuniquem de qualquer lugar do
mundo, sem contar a vantagem de conhecer novas culturas, histórias e novos lugares
sem sair de casa, o que acontece no planeta
em tempo real e rapidamente. Para Munhoz
(2015, p. 1), “não é necessário ir muito longe, aliás, nem é preciso sair do lugar, basta
olhar ao redor: se você não estiver em alguma caverna pré-histórica, verá algum aparato
tecnológico desenvolvido para melhorar o seu
bem-estar ou desempenho.” Vivemos no mundo da Era digital:
As mudanças no mundo vêm ocorrendo
nas áreas dinâmicas em que a busca pelo
novo é o principal objetivo. A informática é
uma delas, e na sua trajetória vem gradativamente ingressando em várias áreas do
conhecimento sendo indispensável o uso
dos seus métodos para desenvolvimento
de qualquer atividade. Na educação, tem
desempenhado papel importante, pois
tem definido novos parâmetros no estudo
e se tornado um diferencial para quem
lida diretamente neste campo (SOUZA;
SOUZA, 2010, p. 132).

Tudo ao nosso redor se transforma
muito rápido como consequência de um desenvolvimento tecnológico acelerado. Não se
pode esquecer que a tecnologia entra na vida
das pessoas sem que percebam, e é quase
impossível negar sua entrada. Na educação
isso não é diferente, crianças e jovens vivem
imersos nas diversas possibilidades proporcionadas pela tecnologia, em uma acelerada
propagação de informações, e assim, deman-

dando que a escola esteja sempre em busca
de novos métodos para o ensino e aprendizagem dos alunos.
É indispensável nos dias de hoje utilizar recursos postos pela tecnologia a favor
da criança que tem dificuldade em aprender.
O uso da tecnologia é uma das formas de
diminuir essa dificuldade, pois pode ajudar a
identificar as falhas no aprendizado do aluno
e a desenvolver meios que superem os problemas que afetam a aprendizagem. “Aprender algo novo requer interesse, dedicação e
principalmente motivação que consiste na
utilização dos recursos disponíveis e a participação de todos os envolvidos.” (SOUZA;
SOUZA, 2010, p. 129).
Segundo Silva e Morais II (2011, p.
154), existem atualmente diversos tipos de
softwares educacionais, e dentre eles estão
os jogos, que se apresentam como uma ótima ferramenta para a educação, pois apresentam um grande valor pedagógico, além
de prender a atenção do aluno e possibilitar
que ele aprenda através de suas próprias interações com o jogo.
Como método de ensino, um jogo planejado adequadamente promove ao aluno uma
participação ativa, interesse e motivação no
processo ensino-aprendizagem, afirma Moratori (2003, p. 17), aumenta a atenção e cria
a sensação de que aprender é divertido, proporcionando ao jogador desenvolver a capacidade de processar fatos e fazer inferências
lógicas durante a resolução de um problema.
O principal objetivo deste artigo é promover o uso da tecnologia para o aprendizado de matemática. Para a grande maioria
dos estudantes o estudo da matemática é
considerado um grande desafio, muitos têm
dificuldades para compreender determinados tópicos à medida que esses vão ficando
mais complexos, assim, o principal objetivo
de incluir as tecnologias de informação nesse
processo é minimizar as dificuldades propor30 - junho/2021 - Educar FCE
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cionando o entendimento dos temas apresentados com ferramentas alternativas (PEREIRA
e col., 2013, p. 8). Diante dessa perspectiva,
o jogo ganha um espaço como ferramenta
ideal de aprendizagem, como aponta Moratori
(2003, p. 2), na medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, o jogo ajuda-o a
construir suas novas descobertas,
Cada jogo possui seus próprios benefícios e características, explorando de
forma gradativa diversos aspectos, com
isso os alunos despertam a perspectiva
de atingir o objetivo proposto no jogo gerando um aumento cognitivo. Além disso, por meio do jogo, a vida social e as
necessidades intelectuais e afetivas do
indivíduo também são desenvolvidas, o
que favorece não só o aprendizado, mas
também habilidades e atitudes éticas (SILVA e MORAIS II, 2011, p. 156).

A ideia é que a partir de uma “contextualização sociocultural” os estudantes possam
conceber a Matemática como conhecimento
sistematizado para compreender, interpretar e
intervir na realidade, e, ainda, recorrer ao uso
da tecnologia para a compreensão do mundo
que nos cerca (SÃO PAULO, 2019, p. 24).
Sendo assim, através do jogo, o aprendiz forma seu próprio “micro mundo”, afirma
Silva e Morais II (2011, p. 158). De acordo
com eles, o jogo incentiva a criatividade e
desenvolve o raciocínio dos aprendizes, é indiscutível o uso de jogos como material didático. “Esta é, sem dúvida, a área da informática que ganhou mais terreno nos últimos
anos, mostrando que é possível a criação de
ambientes de ensino adaptados às características de cada aluno, somando as vantagens
que os jogos trazem consigo: entusiasmo,
concentração, motivação, entre outros.
“O ensino e a aprendizagem constituem
um processo que vai além das definições dos
verbos, não é possível tratar e trabalhar esses dois processos de forma isolada, pois
um é consequência do outro” (PEREIRA et
al. 2013, p. 7).

ENSINAR MATEMÁTICA ATRAVÉS DA
DIVERSÃO
Este artigo se baseia na metodologia do
Design Thinking e na metodologia baseada
em problemas e projetos (ABPP). Ambas têm
como foco a prévia identificação de problemas, a apresentação e a implementação de
uma solução que possa sanar ou reduzir um
destes problemas.
O Design Thinking se baseia na aprendizagem tomada do campo do design e adaptada às instituições. No campo da educação
trata-se de um método que redesenha a forma
de ensinar e aprender através de descoberta,
interpretação, ideação, experimentação e evolução, pois se baseia no método de aprendizagem colaborativo.
Desta forma, partindo das metodologias
citadas, o intuito do meu artigo é fazer uma
investigação dos problemas enfrentados na
área da educação, na disciplina de matemática. Para realização do meu artigo escolhi
uma escola pública da zona leste, onde utilizei
algumas estratégias e métodos de coleta de
dados para nos ajudar na resolução do possível problema, mantendo o distanciamento
social em meio a pandemia.
Nesta escola, escolhi a turma do 5º ano
do Ensino Fundamental I para o desenvolvimento do nosso projeto. Esta turma é composta de alunos com idade entre 10 a 13 anos.
Coletamos alguns dados referentes ao atual
momento em que a rede pública enfrenta em
meio à pandemia (COVID-19), em específico
na matemática, onde eles apontaram grandes
dificuldades nas operações, principalmente
na multiplicação e execução com a tabuada.
Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, realizei entrevistas remotas (devido a
necessidade de distanciamento social), com
perguntas elaboradas por mim sobre a turma
e aplicação da tabuada com os alunos. Colhi
dados importantes que ajudaram a compre30 - junho/2021 - Educar FCE
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ender o grau de dificuldade da turma. Por
meio de uma entrevista, a professora que
contribuiu respondeu às perguntas relacionadas a matemática, aplicação da tabuada e o
grau de conhecimento dos alunos. Assim, foi
possível compreender melhor a dificuldade
apresentada pelos alunos e elaborar soluções
para tal dificuldade (Apêndice A), a qual fez
chegar à professora para aplicação online
com a turma.
Decidi usar a plataforma tecnológica
para o auxílio da aplicação da tabuada com
os alunos, explorando uma didática um pouco diferente, tentando prender a atenção da
turma através de jogos online para realização
da atividade proposta, com dois jogos de fácil
acesso, tanto no computador ou celular, os
alunos podem executar a tabuada de forma
mais divertida, trabalhando com as operações
matemáticas de uma forma mais atrativa.
Com a tecnologia a meu favor, pesquisei formas leves e de fácil memorização para
ajudar a aplicar a tabuada com os alunos.
Optei por jogos digitais que já estão presentes no cotidiano das crianças e adultos, estimulando de forma divertida e descontraída a
execução diária da tabuada através dos jogos
digitais, tornando o aluno sujeito de sua própria aprendizagem.

ção de um plano de aula (Apêndice A) que
foi dividido em quatro etapas, que considerei
fundamental para a construção de repertório
dos alunos.
A primeira etapa que intitulei de levantamento de conhecimentos prévios, indicamos
algumas perguntas que a professora deveria
fazer aos seus alunos, para assim identificar
a que passo os alunos estavam depois de
um ano distantes das aulas presenciais. Na
segunda etapa propusemos a socialização
das respostas, para que os alunos pudessem
socializar com os colegas os conhecimentos
adquiridos anteriormente e, discutir de forma
coletiva os entendimentos. Depois, num terceiro momento, pensei na etapa de problematização e ampliação de saberes onde fiz a
proposição de dois exercícios, além de sugerir a professora a traçar algumas definições
do conteúdo estudado. Ao final desta etapa fiz
a sugestão de dois jogos e, por fim, na quarta
etapa indicamos que na conclusão da aula, a
professora deveria propor mais três exercícios
de fixação e que os alunos deveriam realizar
sem auxílio para dessa forma ser verificado
se os alunos assimilaram o conteúdo ou se
seria necessário mais alguma intervenção.

ESTRATÉGIAS PENSADAS PARA
FUNDAMENTAÇÃO DO PLANO DE AULA
Analisando o ambiente, optei por elaborar um plano de aula voltado para a disciplina
de matemática. Matéria na qual diversos alunos, até mesmo adultos após terminarem os
estudos alegam ter dificuldade. Diante desta
perspectiva, pensei em utilizar os jogos online, como forma de o aprendizado ser mais
significativo para os alunos.
Entendo que seria fundamental pensar
um planejamento de aula que direcionasse
os alunos para uma aprendizagem mais enriquecedora, dessa forma realizei a constru30 - junho/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tecnologia possibilita ações essenciais para as pessoas em muitos sentidos, seja
para compras, pesquisas, passeios virtuais, entre outras tantas. E, como não fazer uso deste
recurso nas escolas? Uma ferramenta que pode ajudar a qualificar o ensino nas aulas do
professor de qualquer disciplina?
O principal foco deste artigo é propor a utilização de jogos digitais na educação matemática e o uso das tecnologias para o ensino aprendizagem dos alunos da educação básica,
especialmente para a compreensão dos conteúdos da mesma disciplina curricular.
Dado a importância de ferramentas digitais para o ensino aprendizagem dos alunos e
a dificuldade na compreensão das operações matemáticas, multiplicação e divisão em específico, elaborei um plano de aula selecionando dois jogos online com a intenção de facilitar a
compreensão dos exercícios matemáticos que envolvem a tabuada.
Realizei com êxito nosso objetivo principal, trazendo ao conhecimento do aluno uma
forma diferente de pensar a tabuada utilizando jogos online, uma maneira divertida, leve e
descontraída de aprender.
As limitações apresentadas para a elaboração deste artigo foi não poder comparecer
presencialmente à escola escolhida devido à pandemia do COVID-19, que ainda se faz necessário o distanciamento social, no entanto, o uso de aplicativos digitais permitiu-me a comunicação com a professora e com os alunos para a implantação do meu projeto. Mais uma
vez, comprovando o quanto a tecnologia está a favor da sociedade aproximando as pessoas
mesmo estando longe fisicamente. Levando-se em conta o que foi observado, incluir ferramentas digitais a serviço da aprendizagem permite aos alunos explorar, conhecer, compreender
de maneira mais atraente e dinâmica os conteúdos escolares.
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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 desenvolvem 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
como 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 formação 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 relevantes 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,
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[...] 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.
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 mantém, 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 localiza-

dos 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 malformação 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 às 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
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no seu desenvolvimento de aprendizagem e
uma flacidez que torna o seu sensório motor mais lento. Porém a doença mental traz
consigo diversas complicações, tendo 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.
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 indivíduo comer constantemente. “O aprendente com Down pode adquirir 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,
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A criança com síndrome de Down é igual a
qualquer outra, pois possui uma herança,
na qual com seu crescimento e vivência
com outras pessoas adquire 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).

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.

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.

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.

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) às 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
integrar 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.

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 para prosseguir e explorando o ambiente em que encontra,
[...] as crianças com deficiência intelectual, em alguns aspectos cognitivos têm
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) às 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 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 tornou mais eficaz, quando
se viu necessário a 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 de 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
as 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.
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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,
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 vivência 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 a 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 essas
crianças passam a se integrar na Educação
Infantil, seja em escolas especiais ou em 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 sobremaneira 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 passadas, pois mes30 - junho/2021 - Educar FCE
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mo 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.
“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 Voivod (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 com 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.
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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 a 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
nessa 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 2 anos 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 no 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
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.
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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 vivenciados 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 proporciona 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 deglutição.
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 sócia, 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 têm 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.
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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.
Para Saad (2003) a deficiência quando comprovada, direciona a um sofrimento
agoniante tanto para a família quanto para a
criança deficiente. Por muitos motivos ambas
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 deficien-

tes 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-se 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 cercam. 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 frustração na família. Mas no início tudo funciona
como algo desconhecido e a família não obtém segurança do que fazer com o novo integrante com síndrome de Down na família.
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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.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao
tema: Conceitos sobre Inclusão e Integração
Escolar e a História dos Deficientes neste contexto. A pesquisa bibliográfica busca descobrir aquilo que já foi escrito e produzido de
maneira científica por outros autores, tornando o aprendizado mais maduro com novas
descobertas nas mais diversas áreas do conhecimento.

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.

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.

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 vive. 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.

O dia a dia e as experiências escolares
devem proporcionar à 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.

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.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inclusão de crianças com Síndrome de Down na rede regular de ensino traz certo
incômodo 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 deste 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 à 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 está a sua volta, porém nada é feito
em relação ao desenvolvimento do cidadão. Sugiro não só mais trabalhos na área da inclusão
de crianças 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 mantém engessado e mecanizado no mesmo padrão. Desse modo, ainda
encontramos diversas implicações que impossibilita o acesso dos alunos deficientes na rede
regular de ensino.
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente trabalho discorre a respeito da importância do trabalho pedagógico de
valorização dos “jogos”, explorando o potencial lúdico das atividades, surge a expressão “Educação
Lúdica”. A Educação Lúdica visa estudar e valorizar um novo processo de desenvolvimento da
capacidade física, intelectual e moral do ser humano por meio do uso de brinquedos, jogos e
materiais didáticos coligados em ambientes gratificantes e atraentes, que sirvam de suporte para
que a criança aprenda de forma mais descontraída, efetiva, eficiente e eficaz. Trata-se de uma
pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chave: Lúdico; Educação; Aprendizagem; Jogos.
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INTRODUÇÃO

P

ensei nesse tema “O Lúdico na Educação”, depois de algumas horas de estágio
numa sala de aula de 1º série, em uma escola pública. A dificuldade da professora em lidar com a sala era muito grande, o desinteresse por parte dos alunos
era visível, o que resultava numa sala bastante agitada e indisciplinada, poucos sabiam ler e
escrever.
Observei nessas horas, que a professora em nenhum momento utilizou de outro recurso
além da lousa, livro e caderno, confirmando a resistência que muitos educadores possuem
em relação ao jogo e o brincar.
Esquecendo que ali se tratava de crianças de 7 anos de idade, algumas saindo da casa
dos 6 anos recentemente, lembrando que nessa faixa etária a vida da criança é impregnada
pelo lúdico.
Acredito que essa resistência não seja sinônimo de má vontade, muitas vezes, se dá pelo
fato do profissional não saber como usar os jogos e brincadeiras com a finalidade pedagógica.
Se o lúdico é tão discutido por psicólogos e pensadores, não seria esse o momento
de nós educadores refletirmos sobre a importância desse instrumento (jogos e brincadeiras)
na vida da criança? Pensar sobre o impacto causado em sua vida ao ingressar na escola,
deixando o ambiente familiar, indo para outra realidade?
A escola não pode ignorar que as brincadeiras e os jogos fazem parte da vida da criança, tanto quanto, o direito que lhe é garantido por lei de estudar. Seu ingresso na escola é
obrigatório e imposto, num momento da sua vida que brincar faz parte do seu mundo.
Cabe à escola e aos educadores transformarem o ambiente escolar, utilizando o lúdico
para assegurar os interesses da criança, mostrando assim, o respeito que nós educadores
devemos ter por essa fase, onde brincar é essencial.
Na concepção piagetiana, os jogos consistem numa simples assimilação funcional,
num exercício das ações individuais já aprendidas gerando, ainda, um sentimento de prazer
pela ação lúdica em si e pelo domínio sobre as ações. Portanto, os jogos têm dupla função:
consolidar os esquemas já formados e dar prazer ou equilíbrio emocional à criança.
Segundo Vygotsky, o lúdico influência enormemente o desenvolvimento da criança. É
através do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa
e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração.
Escolhi o tema “O Lúdico na Alfabetização”, por acreditar na importância dos jogos e
brincadeiras na vida das crianças. Precisamos como educadores compreender o quanto os
jogos e brincadeiras, tendo uma finalidade pedagógica, um significado, podem ser importantes
no processo de alfabetização.
Busco neste trabalho refletir sobre o tema, apoiada em estudiosos do mesmo; O que
dizem sobre o lúdico, o brincar e o jogar? Porque os professores não usam? E como usar?
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O QUE OS PESQUISADORES
RESPONDEM SOBRE A UTILIZAÇÃO
DOS JOGOS NA EDUCAÇÃO
Lino de Macedo, 2005 afirma que “não
é muito comum considerar a comunicação
e a compreensão dos conteúdos a serem
aprendidos por meio de outros recursos além
da leitura, escrita e outras representações, tão
enfatizadas nas atividades escolares”.
O autor refere-se a uma prática ainda
muito comum nos dias de hoje, a não utilização de outras ferramentas pedagógicas além
da lousa, caderno e livro.
Romper com o paradigma da escola
tradicional, ainda é difícil para muitos educadores Acredito que um dos primeiros passos
para isso é compreender a importância de
nos inserirmos no mundo da criança, para
que a aprendizagem não se torne maçante,
ao contrário, seja instigante, interessante, divertida.
E o mundo dessa criança está repleto
de brincadeiras, imaginação, criatividade, por
isso a importância do lúdico no seu processo
de alfabetização. O termo lúdico compreende
o brincar e o jogo, portanto, busco nessa primeira parte do trabalho refletir como o jogo,
que para alguns dos autores, que menciono no trabalho, também chamam de brincar,
pode ser considerado um recurso pedagógico, o que os pesquisadores dizem a respeito?
Sabemos que no jogo a criança aprende a interagir, facilitando sua aquisição sobre
a construção de hipóteses do objeto em jogo.
Os jogos em épocas passadas eram
utilizados nas escolas apenas como recreação e fora dela como lazer. Sabe-se, porém,
que os jogos além de proporcionar prazer
e alegria exercem também papel importante no desenvolvimento intelectual do aluno
quando aplicado adequadamente. À medida

que a escola dá oportunidade à criança de
experimentar o concreto utilizando os jogos
de maneira pedagógica, faz com que as experiências acumuladas proporcionem a formação de conceitos como: semelhanças e
diferenças, classificação, seriação e a partir
desses conceitos terem condições de descrever, comparar e representar graficamente.
A criança repete nos jogos as impressões que vivencia no cotidiano, sendo, uma
atividade que a criança necessita para atuar em tudo que a rodeia e para desenvolver
suas funções sociais, cognitivas, motoras e
psíquicas.
Piaget nos propõe três estruturas de jogos:
• Jogos de exercício ou funcionais: são
aqueles voltados para a formação de
hábitos e possui caráter exploratório realizado com o próprio corpo, é
quando a criança pega um brinquedo o apalpa, ou o leva a boca, segundo ele, fundamental como base
para as futuras operações mentais;
• Jogos simbólicos: Em torno dos 5-6
anos nota-se a ocorrência dos jogos
simbólicos, que satisfazem a necessidade da criança de não somente
relembrar algo que aconteceu com
ela, ou a sua volta, mas de executar
a representação.
Na visão sócio- histórica de Vygotsky,
a brincadeira, o jogo, é uma atividade específica da infância, em que a criança recria a
realidade usando sistemas simbólicos. Essa é
uma atividade social, com contexto cultural e
social. É uma atividade humana criadora, na
qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de
interpretação, de expressão e de ação pelas
crianças, assim como de novas formas de
construir relações sociais com outros sujeitos,
crianças e adultos.
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Enquanto Vygotsky fala do faz-de-conta,
Piaget fala do jogo simbólico, e pode-se dizer,
segundo Oliveira (1998), que são correspondentes.
Jogos de regras: Em período posterior
surgem os jogos de regras, que são transmitidos socialmente de criança para criança
e por consequência vão aumentando de importância de acordo com o progresso de seu
desenvolvimento social. Para Piaget, o jogo
constitui-se em expressão e condição para o
desenvolvimento infantil , já que as crianças
quando jogam assimilam e podem transformar a realidade.
Vygotsky afirma que é um engano supor
que nas situações imaginárias de brinquedo
não há regras, elas sempre existem. Mesmo
nos jogos de papéis, em que a criança brinca de mãe da boneca, existem regras comportamentais mesmo que estas não estejam
formalmente estabelecidas a priori. A criança age como “imagina” que uma mãe agiria,
ela segue as regras oriundas da própria situação imaginária. Vygotsky ressalta, porém,
que mesmo os chamados jogos puros com
regras contém uma situação imaginária, “O
mais simples jogo com regras transforma-se
imediatamente numa situação imaginária, no
sentido de que, assim que o jogo é regulamentado por certas regras, várias possibilidades de ação são eliminadas” (VYGOTSKY,
1989: p.125).
O brincar e o jogar são fundamentais
para o desenvolvimento da criança, é envolvente, interessante, informativo, momento em
que a criança consegue projetar seu mundo
simbólico para o real, vivenciando suas representações e construindo idéias a partir dessas experiências, aprende a lidar com suas
emoções, equilibrando as tensões provenientes de seu mundo cultural, construindo sua
personalidade e individualidade.

Vygotsky (1989) classifica o brincar
em algumas fases: durante a primeira fase
a criança começa a se distanciar de seu primeiro meio social, representado pela mãe, começa a falar, andar e movimentar-se em volta
das coisas. Nesta fase, o ambiente a alcança
por meio do adulto e pode-se dizer que a
fase estende-se até em torno dos sete anos.
A segunda fase é caracterizada pela imitação, a criança copia os modelos dos adultos.
A terceira fase é marcada pelas convenções
que surgem de regras e convenções a elas
associadas.
Ela brinca pelo simples prazer e não
porque isso vai ser positivo, ou levá-la a
aprender algo. Piaget faz menção à importância do brincar no desenvolvimento da criança,
percebendo a atividade lúdica como o berço
obrigatório das atividades intelectuais dela.
Estas, não são apenas uma forma de entretenimento para gastar energia, mas meios que
contribuem e enriquecem o desenvolvimento
intelectual (PIAGET, J.; GRECO, 1974.).
Os jogos e as brincadeiras tornam-se
significativas à medida que a criança se desenvolve, com a livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstruir e reinventar coisas, o que exige uma adaptação
mais complexa. Essa adaptação só é possível
quando ela própria evolui internamente.
Ao estudar os estágios de desenvolvimento, Piaget, buscou compreender que pensamento e hipóteses as crianças formulam
para aprender.
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O educador necessita dar condições
para que o jogo e o brincar se tornem sérios,
uma vez que exige atenção e concentração.
Através da mediação, cabe ao professor qualificar as atividades propostas para a criança
dentro da dimensão lúdica, utilizando os jogos e brincadeiras em atividades de leitura
ou escrita em matemática e em outros conteúdos.
Segundo Macedo (2005), para que
o lúdico tenha significado no processo de
aprendizagem ou desenvolvimento da criança, e cumpra sua funcionalidade pedagógica,
contempla-se que ele apresente esses cinco
indicadores, eles é que vão nortear a compreensão do lúdico dentro da escola.
• Terem prazer funcional;
• Serem desafiadores;
• Criarem possibilidades ou disporem
delas;
• Possuírem dimensão simbólica e
concreta;
• Expressarem-se de modo construtivo ou relacional.
O educador deve estar atento e observar se os jogos e brincadeiras possuem esses meios e finalidades.

PRAZER FUNCIONAL
O jogo parte sempre de um convite para
iniciar: Vamos jogar? A criança pode aceitar
ou não, portanto, cabe a ela a decisão. Aceitar significa comprometimento, regras, propósitos e responsabilidade, desistir no meio é
ser considerado um desmancha prazeres.
Brincar, jogar nem sempre é prazeroso,
cabe ao educador mediar os conflitos que
algumas atividades podem trazer, auxiliando
a transportarem obstáculos e vencer os desafios.

O que predomina nos jogos e brincadeiras é a diversão, mas mesmo nessa atmosfera de total descontração a atividade
exige da criança atenção, comprometimento,
seriedade, postura para trabalhar em grupo e
aceitação das perdas.
Esses comportamentos são tão presentes nessas situações que basta observar qual
é a reação do grupo quando uma atividade
está em andamento e um alguns integrantes
iniciam uma conversa paralela, logo esses
são repreendidos pelo grupo, são praticamente obrigados a participar e respeitar as regras,
estabelecendo uma importante condição para
as relações humanas: o respeito.

SEREM DESAFIADORES
Porque as crianças realizam tarefas ou
atividades?
Se vamos responder pela perspectiva
da criança é pelo prazer lúdico ou funcional.
Para que a tarefa alcance essa funcionalidade
ela precisa ser clara, envolvente, dinâmica,
não pode ser extensa, pois corre o risco de
se tornar cansativa.
As instruções e orientações devem ser
objetivas e simplificadas, a organização dos
espaços é muito importante para permitir diferentes situações de jogos e brincadeiras.
Lembrando ser imprescindível respeitar
o nível da criança e criar situações que desenvolva sua criatividade, permitindo que ela
tenha liberdade de expressão e autonomia
durante o brincar.
Para que o educador avalie a funcionalidade dos jogos e brincadeiras, ele precisa
conhecer seus critérios e finalidades, para
que tenha condições de avaliar seu prazer
funcional e os outros quesitos que tornam a
atividade prazerosa, e também tenha subsídios para fazer a mediação quando a situação
se apresentar conflitante para a criança.

POSSIBILIDADES
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O educador deve estar sempre atento
às tarefas ou atividades que irá propor, elas
devem estar dentro das possibilidades de
serem realizadas. Para o sujeito existe uma
necessidade em realizar tarefas propostas,
não fazê-las produz sentimentos como desconforto e frustração.
As crianças necessitam de recursos internos e externos para realizar o que lhe é proposto. Recursos internos são as habilidades
e competências, recursos externos referem-se
aos objetos, materiais, tempo.
Esse item traz a importância de se avaliar os critérios para que as atividades propostas sejam prazerosas, lúdicas, interativas
e que possibilite à criança aprender o que
está sendo proposto, utilizando os jogos e
brincadeiras.
Portanto, se faz necessário pensar que
material utilizar, este deve ser analisado criteriosamente, buscando saber sua intenção
lúdica e pedagógica. O tempo tem que ser
muito bem calculado para que a atividade não
se torne extensa e cansativa, observar se o
espaço físico é adequado e quantas pessoas
a atividade vai envolver. A falta de um desses
quesitos pode tornar atividade sem significado, prejudicando-a consideravelmente.

DIMENSÃO SIMBÓLICA POSSIBILIDADES NO BRINCAR
O prestigiado psicólogo judeu-norte
americano Bruno Bettelheim, reconhecido
pela sua atuação na psicologia infantil defende que:
Através de uma brincadeira de criança,
podemos compreender como ela vê e
constrói o mundo, o que ela gostaria que
ele fosse, quais suas preocupações e que
problemas a estão assediando. Pela brincadeira, ela expressa o que teria dificuldade de colocar em palavras. Nenhuma
criança brinca só para passar o tempo,
sua escolha é motivada por processos íntimos, desejos, problemas e ansiedades.
O que está acontecendo com a mente
da criança determina suas atividades lúdicas, brincar é sua linguagem secreta,
que devemos respeitar mesmo que não
a entendemos (BETTELHEIM,2001.p. 54).

Esse pensamento descreve a importância do brincar na vida da criança, o lúdico torna-se simbólico ampliando as possibilidades
de assimilação, portanto, cabe ao educador
criar situações onde os jogos e brincadeiras
estejam presentes, dentro de um contexto lúdico e com intencionalidade pedagógica.

DESENVOLVIMENTO
NEUROPSICOPEDAGÓGICO
Esse indicador analisa o desafio das
muitas possibilidades de expressão e de exploração que os jogos e brincadeiras proporcionam. Construir algo é pensar num primeiro momento no objeto em si, depois na sua
função, utilidade, finalidade, benefício, nesse
segundo momento apresenta-se as inúmeras
possibilidades para esse objeto.
Na dimensão lúdica essa construção
se dá através dos aspectos que as atividades vão apresentar suas possibilidades, funcionalidade, prazer funcional, interatividade e
estratégias.
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Trata-se da ideia de que as atividades
estão sempre em processo de construção,
que cada indivíduo lhe agrega um sentido diferente, isso significa respeitar a criatividade
e a individualidade de cada um. Para que os
jogos e brincadeiras possam ser inseridos em
sua prática pedagógica, o educador precisa
saber avaliar esses pontos abordados anteriormente. Tendo sempre em vista os interesses do grupo e seus objetivos para com ele,
visando sempre os desenvolvimentos cognitivos, sociais e emocionais da criança.
A adoção de um jogo requer conhecimento prévio das pessoas envolvidas, o Jogo
Espontâneo, por exemplo, possibilita através
da observação fazer um diagnóstico do comportamento dos indivíduos, nele a criança é
livre prevalecendo sua única vontade, a de
brincar.
Esse momento é precioso para o educador avaliar se a criança interage, se é obediente, qual o tipo de relação que estabelece
com os seus pares, se é agressiva ou amorosa.
Segundo o Referencial Curricular Nacional (1998), para a Educação Infantil, o desenvolvimento da criança acontece através do
lúdico. Ela precisa brincar, ter prazer e alegria
para crescer, precisa do jogo como forma de
equilíbrio entre ela e o mundo, portanto, a
atividade escolar deverá ser uma forma de fazer e de trabalho, fazendo com que a criança
tenha um desenvolvimento completo.

BRINCAR COMPONENTE DE
DESENVOLVIMENTO - APRENDIZAGEM
LÚDICA
Pensando na relevância que o brincar,
o jogo tem na vida das crianças, no sentido
de combinar diversão com aprendizagem,
bem como, auxiliar a professora na sua prática pedagógica, resolvi buscar elucidações
de como podemos fazer uso do lúdico no
dia-a-dia escolar:
Brincar é um componente crucial do desenvolvimento, pois, através do brincar
a criança é capaz de tornar manejáveis
e compreensíveis os aspectos esmagadores e desorientadores do mundo. Na
verdade, o brincar é um parceiro insubstituível do desenvolvimento, seu principal
motor. Em seu brincar, a criança pode
experimentar comportamentos, ações e
percepções sem medo de represálias ou
fracasso, tornando-se assim mais bem
preparada para quando o seu comportamento “contar” ( GARDNER,19994,
p.205).

Gardner confirma a importância do brincar nas atividades escolares, como meio facilitador para a aprendizagem, mas como usar
essa ferramenta lúdica, que inclui brincar e o
jogar?
Necessita-se avaliar alguns aspectos
importantes, para que se possa realizar um
trabalho educativo sério, diversificado e comprometido com o desenvolvimento humano.
É preciso estar claro o papel do professor
dentro das atividades propostas, ele vai ser o
responsável por “gerenciá-la”, fazer as intervenções e as mediações necessárias.
Para isso o profissional necessita:
• Valorizar as brincadeiras das crianças;
• Permitir (e por quanto tempo) que as
crianças brinquem.
Organizar estes espaços, saber quais
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objetos entre (livros, jogos, materiais variados) serão oferecidos às crianças, e em quais
condições (deixando que explorem livremente
ou direcionando as ações);
• Conhecer verdadeiramente as brincadeiras e jogos, os objetos com os
quais as crianças inventam, imagina
e vivencia situações lúdicas;
• Providenciar um ambiente adequado
para as brincadeiras e os jogos;
• Selecionar materiais adequados;
• Preparar as atividades apoiado nesses elementos, é um meio de garantir a seriedade dos jogos e brincadeiras, favorecendo aos alunos a
construção da reflexão, da autonomia e criatividade.
Permitir a repetição dos jogos e brincadeiras também é imprescindível, as crianças
sentem-se seguras e realizadas quando fazem algo que já sabem, a partir do momento em que se apropriam de um determinado
conteúdo, esse facilita o avançar para algo
mais complexo.
Dado a importância dos dois componentes dentro do contexto lúdico, como saber
a diferença entre o jogo e o brincar?
Dias, nos remete a essa dúvida, segundo ela, fica muito difícil ter uma definição do
jogo, quando falamos nele as pessoas têm
definições muito diferentes. Ele pode ser um
jogo infantil como o adivinha, amarelinha, quebra-cabeças, ou direcionado para os adultos,
como o baralho, xadrez,
A dificuldade de definir o jogo aumenta
quando se percebe que um mesmo comportamento pode ser visto como jogo e
não jogo. Para o observador externo a
ação da criança indígena que se diverte
atirando com o arco e flecha em pequenos animais é uma brincadeira, para a
comunidade indígena nada mais é que
uma forma de preparo para arte da caça
necessária para a subsistência da tribo
(TREVISAN,2006, p. 18).

Portanto, o jogo pode ser visto e analisado pelo seu aspecto cultural, podendo ser
considerado para determinada sociedade um
jogo e para outras simplesmente como uma
brincadeira.
Diferenciando-se do jogo, a brincadeira
é o papel que a criança desempenha ao aceitar as regras do jogo e imerge no lúdico. Um
exemplo disso é quando a criança brinca de
boneca, este ato é isento de regras, porém,
ela insere dentro desta brincadeira as atitudes
dos adultos, cuida da boneca como o adulto
cuida do bebê, tomando cuidado para que ela
não caia a alimenta, conversa e faz carinho.
Não há uma regra explícita, porém, a criança se apropria dos códigos (regras) que os
adultos transmitem, de como cuidar do bebê.
O que percebemos quando falamos
nesse tema é que para a criança, mesmo sendo um jogo (que tem como base suas regras),
para ela se torna uma brincadeira, porém, de
grande importância para seu aprendizado.
Quando pensamos em aliar as atividades lúdicas com a aprendizagem, devemos
considerar todos esses fatores que envolvem
as brincadeiras e os jogos. Os jogos em grupos são uma forma de atividade muito indicada para estimular a atividade de construção
da criança e a sua vida social, estimulam a
autonomia e o raciocínio.
O modelo de jogo a seguir foi criado
por uma educadora, dando-nos o exemplo de
que é possível a confecção de nossos próprios jogos. Essa atividade auxilia na aprendizagem, porque as crianças precisam fazer
a leitura dos crachás, reconhecendo as letras
do alfabeto, bem como, estimular a socialização do grupo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Objetivei através deste trabalho, mostrar a importância do lúdico na educação, no quanto
o brincar é importante na vida da criança, para seu desenvolvimento motor, psíquico, social
e cognitivo, sendo, uma ferramenta importantíssima no processo de ensino aprendizagem.
Outro motivo que me levou a levantar essa questão foi a dificuldade que tive na escola
durante minha infância, ao ingressar no universo escolar, do medo que senti em ir para um
ambiente totalmente desconhecido, com pessoas estranhas.
Tive professoras bem austeras, que pouco interagiam com os alunos, fora o momento do
recreio, não me recordo de nenhuma brincadeira ou jogo dentro da sala de aula. A falta que
senti foi de um contato mais próximo com as professoras , isso me deixou algumas sequelas,
fui uma aluna com muita dificuldade de perguntar, sempre ficava com medo de esclarecer
minhas dúvidas.
Através deste trabalho consegui constatar o quanto a relação afetiva e cognitiva se inter-relacionam, nossa prática deve ser permeada por esse contato. Como educadoras devemos
lembrar que ensinar não é apenas transmitir conteúdo, mas, criar meios de transformar o ambiente educacional, acolhendo nossos alunos de maneira que eles sintam prazer em aprender.
Nossa profissão nos proporciona a dádiva de conviver com crianças e temos a oportunidade de junto com elas ver um mundo alegre, melhor e mais colorido.
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IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo elucidar a importância do trabalho com brinquedo no
cotidiano da Educação Infantil. Pode parecer estranho escrever sobre o brinquedo, não se
conhece criança alguma que não conheça ou que tenha dúvidas a respeito desse termo e de sua
importância. E, como suporte da brincadeira, o brinquedo possibilita a exploração e aprendizado
concreto do mundo exterior utilizando e estimulando os órgãos dos sentidos, a função sensorial,
e motora e a emocional. O trabalho aqui apresentado vem por meio das leituras e reflexões sobre
a bibliografia levantada acerca do tema com foco no aspecto qualitativo do aprofundamento das
informações.

Palavras-chave: Brinquedo; Criança; Educação.
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INTRODUÇÃO

P

“Como suporte da brincadeira, o brinquedo possibilita exploração e aprendizado concreto do mundo exterior utilizando e estimulando os órgãos dos sentidos, a função sensorial, e motora
e a emocional” (Lev Vygotsky).

ode parecer estranho escrever sobre o brinquedo, não se conhece criança alguma que não conheça ou que tenha dúvidas a respeito desse termo e de sua
importância.

Ao analisar alguns aspectos desse importante instrumento da brincadeira é possível
afirmarmos segundo a leitura de respeitáveis autores estudiosos do comportamento e desenvolvimento humano, como: Vygotsky (1998), Piaget (1990), Oliveira (1989), Kishimoto (2001),
Moyles (2001) e Benjamin (2002) que o brinquedo é um fragmento da cultura colocado ao
alcance da criança, é companheiro na brincadeira e proporciona segurança, conforto, afeto,
bem estar, além de estimular a imaginação e a criatividade, a linguagem, a motricidade e
promover desenvolvimento e aprendizagem significativa por toda vida.
Necessariamente, no que tange a compreensão sobre o desenvolvimento humano, dentro da teoria histórico-cultural, difere de forma radical do ideário que este é como um processo
de atualização de capacidades já potencialmente dadas desde o nascimento dos indivíduos,
dependente apenas do aspecto maturacional.
Diferencia-se na análise exclusiva do ponto de vista de mudanças na natureza das
quantidades, como processo de aquisições cumulativas, com hierarquia organizada, criando
um repertório que se amplia de forma gradual e linear, pois não basta-se no que é complexo.
Vygotsky (1988) denota que o desenvolvimento representa um processo complexo e dialético
caracterizado por
Desproporcionalidade no desenvolvimento de várias funções, por metamorfoses ou conversões
qualitativas de um conjunto de formas em outras, por complexas combinações de processos de
evolução e involução, por complexas misturas de fatores externos e internos e pelo processo de
adaptação e de superação de dificuldades (VYGOTSKY, 1988, p. 150).

Na tentativa de compreensão da constituição do Homem é necessário conceber o
pensamento acerca das condições da vida como ela realmente é, submergida na mais diversa particularidade cultural, pois é na mesma que existem transformações, compreendendo
também todo o decurso histórico. Neste ponto é necessário rever o indivíduo, assim como o
grupo o qual está inserido, ou seja, a sociedade (MOLL, 1990).
Neste ínterim, os processos psicológicos do indivíduo se dão por meio das relações
interpessoais, de modo a elucidar a própria natureza humana, na consideração do que seja
construção social e/ou biológica no que tangem os planos internos e externos do indivíduo
(ELKONIN, 1984).
O ser humano passa por uma série de processos de desenvolvimentos devido à interação entre o indivíduo e o meio em que vive. Pode-se dizer que a infância é a fase em que a
criança vai gradativamente se adequando ao mundo.
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Ao falar em desenvolvimento tem se a ideia de crescimento, sobretudo o físico e o biológico. Mas essa expressão vai muito mais além do que é apenas visível. O desenvolvimento
humano resulta num processo de construção de uma série de fatores, entre elas: biológicas,
intelectuais, sociais e culturais.
A evolução, assim como o desenvolvimento do indivíduo dar-se à luz dos eixos tanto
quantitativos, quanto qualitativos, baseado na realidade concreta dos materiais e semiótica
na relação de suas atividades, seus modos de ação sobre o meio, revelando-se o psiquismo.
A relação psíquica em atividade com o meio externo é passível, portanto, na alteração
da realidade, ou seja, uma nova realidade, realidade cultural. Há de considerar, então que, o
resultado da suplantação da ordem natural pela ordem da cultura, versa o mundo humano.
Nesta lógica, é pela mediação por meio de instrumentos que há a interposição de apoios
externos, concretos, na possibilidade do indivíduo poder lidar com a realidade. Sendo assim,
podemos considerar que como suporte da brincadeira o brinquedo possibilita exploração e
aprendizado concreto do mundo exterior utilizando e estimulando os órgãos dos sentidos, a
função sensorial, e motora e a emocional (ROCHA, 2000).
Para Vygotsky (1998) o termo brinquedo se refere principalmente ao ato de brincar, por
meio dele que a criança aprende a atuar numa esfera cognitiva. O autor considera o brinquedo
uma das importantes fontes de promoção do desenvolvimento e fator responsável por alargar
os horizontes da zona de desenvolvimento proximal que é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da solução independente de problemas,
e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por meio da solução de problemas sob
a orientação de um adulto em colaboração de companheiro mais capazes.
Segundo Vygotsky (1998) a zona de desenvolvimento proximal é um domínio psicológico que está em constante transformação na criança e define as funções que ainda não estão
amadurecidas. Aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será nível de desenvolvimento real amanhã.
O brinquedo cria para a criança uma zona de desenvolvimento proximal, tendo em vista
que a criança é levada a agir num mundo imaginário, onde a situação é definida pelo significado da brincadeira, desta forma elabora habilidades e conhecimentos sociais, internaliza
com maior facilidade, possibilitando assim a criança agir com maior autonomia e segurança
diante das circunstâncias do cotidiano.
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IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O brinquedo e as brincadeiras são empregados pelas crianças por pura satisfação
e divertimento e ensinam sem palavras que a
maior qualidade do brincar é a não seriedade
e justamente por isso se torna um importante
aliado na construção de importantes habilidades e conhecimentos, que serão relevantes
para aprendizagens futuras, pois é no brincar
que a criança aprende de forma livre e espontânea o que é necessário para se ajustar
e integrar a sociedade.

dos mais antigos brinquedos (bola, roda
de penas, pipa) terão sido de certa forma
impostos à criança como objetos de culto, os quais só mais tarde da imaginação
infantil, transformando- se em brinquedo
(BENJAMIN, 2002, p. 96).

Os brinquedos contêm sempre uma referência do tempo do adulto, e é capaz de
revelar muitas das contradições existentes
entre o mundo adulto e o infantil, porém a
essência continua representando na criança
um universo de sentidos, pois quando brinca
a criança sai do mundo real e parte para descobrir novos mundos e horizontes.

O brinquedo é a atividade principal da
criança, aquela em conexão com a qual
ocorrem as mais significativas mudanças
no desenvolvimento psíquico do sujeito
e na qual se desenvolvem os processos
psicológicos que preparam o caminho
da transição da criança em direção a um
novo e mais elevado nível de desenvolvimento (LEONTIEV, 1998, p. 40).

Felizmente a criança com sua sensibilidade e inocência faz uma ponte para o imaginário, um meio pelo qual exprimem suas
criações e suas emoções é a que difere do
adulto.

O brinquedo é um objeto impregnado
de cultura tradicional, o sujeito que constrói
os brinquedos introduz imagens que variam
de acordo com a cultura. Cada cultura tem
maneiras de ver a criança de educar e tratar
(Kishimoto, 2001, p.19).

É por meio de seus brinquedos e brincadeiras que a criança tem oportunidade
de desenvolver um canal de comunicação. Uma abertura com o diálogo com o
mundo dos adultos, onde “ela estabelece
seu controle interior, sua autoestima e desenvolve relações de confiança consigo
mesma e com os outros” (KISHIMOTO,
2001, p. 69).

Independente da cultura, o brinquedo
propõe um mundo imaginário e estimula a
representação à expressão de imagens que
evocam certos aspectos da realidade, ou
seja, e a fotografia a realidade, não reproduz
apenas objetos, mas um todo social.
Benjamin (2002) afirma que o mundo
infantil está carregado pelos vestígios da geração mais velha:
O brinquedo quando não imita os instrumentos dos adultos, é confronto, e, na
verdade, não tanto da criança como os
adultos, mas destes com a criança. Pois
quem senão o adulto fornece primeiramente à criança os seus brinquedos? E
embora reste a ela certa liberdade em
aceitar ou recusar as coisas, não pouco

Kishimoto (2001) citando Garbino e Colab (1992) afirma que:

Para ser parceiro da criança na brincadeira esse importante instrumento não precisa ser sofisticado, pode ser uma simples e
remendada boneca de pano, ou um bicho de
pelúcia surrado, ou até mesmo um carrinho
quebrado e sem a uma das rodas, o que realmente conta é o valor e o significado que
a criança atribui, e a sensação de conforto,
segurança, alegria, fantasia e sonho que ele
promove.
O brinquedo pode não ser o único ou
principal fator de desenvolvimento, mas é a
essência da infância. Como afirma Vygotsky
(1998):
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O brinquedo cria na criança uma zona de
desenvolvimento proximal, que é por ele
definida como a distância entre o nível
de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através
da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com
companheiros mais capazes (VYGOTSKY,
1998, p.112).

No universo das brincadeiras, dos jogos, brinquedos e faz- de- conta as crianças
são peritas e aprendem de maneira espontânea tudo que precisam para se divertir, porém
o professor pode utilizar esses recursos de
maneira pedagógica visando à construção
de aprendizagens efetivas, não interferindo e
descaracterizando o prazer que o lúdico proporciona, porém o material, ou seja, os materiais lúdicos utilizados devem ser suficientes
tanto na quantidade, como pela diversidade.
Como afirma Leontiev (1998):
É através da atividade lúdica que a criança desenvolve a habilidade de subordinar-se a uma regra. Dominar as regras
significa dominar o próprio comportamento, aprendendo a controlá-lo e a subordina-lo a um propósito definido (LEONTIEV,
1998, p.139).

E, é muito enriquecedor durante o momento da aula a introdução de novos personagens ou novas situações que tornem as
brincadeiras durante a aula mais interessante
para as crianças, aumentando suas possibilidades de aprendizagens.
Essa importante etapa educacional
deve ser muito valorizada e significativa, uma
vez que durante esse importante período da
vida se forma a personalidade da criança, originando fatores e aspectos que influenciarão
no adulto em que se tornará.

As primeiras experiências de uma criança têm o poder de marcar seu íntimo, se for
positiva tem a capacidade de reforçar ao longo da vida valores e atitudes de autoconfiança, de solidariedade, responsabilidade, cooperação, segurança e respeito.
O professor deve ser um importante organizador da situação de aprendizagem, na
sala de aula ele precisa observar e procurar
oportunidades para que a criança aprenda
utilizando sua própria maneira e nível, levando
em consideração seu contexto e conhecimento prévio.
Pensando na realidade da sala de aula,
o número de crianças é cada vez mais elevado e os alunos apresentam grandes dificuldades de aprendizagem e desmotivados para
os estudos.
Percebe-se o quanto o ensinar se tornou engessado e isso reflete no interesse das
crianças. Com o aumento de um ano no ensino fundamental, a criança deixou de brincar
para ser alfabetizada desde a educação infantil. Isso tirou da criança a espontaneidade
de aprender brincando de forma prazerosa.
Por isso, acredita-se que o lúdico é de
extrema importância e contribui para a melhoria do ensino. Ensinando ludicamente as
crianças aprendem com mais facilidade, pois
é estimulada a curiosidade, a autoconfiança
e a autonomia que proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da
concentração e atenção.
Contudo não existe uma única postura
de ensino ou de aprendizagem que possa ser
empregada aos professores ou as crianças.
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Como salienta Piaget (1975):
Os professores podem guiá-las proporcionando-lhes os materiais apropriados mais
o essencial é que, para que uma criança
entenda, deve construir ela mesma, deve
reinventar. Cada vez que ensinamos algo
a uma criança estamos impedindo que
ela descubra por si mesma. Por outro
lado, aquilo que permitimos que descubra por si mesma, permanecerá com ela
(PIAGET, 1975, p. 25).

Todos utilizam táticas que acham relevantes conforme os ideais e expectativas em
relação à ao ensino e aprendizagem e estas
por sua vez são influenciadas por personalidades, estado de humor, ambientes educacionais, recursos pedagógicos e apoio da parte
gestora entre outras infindáveis situações.

A CRIANÇA E A BRINCADEIRA
Quanto ao entendimento sobre o lúdico
e a brincadeira, pode-se destacar que a produção acadêmica, “O brincar em Linguagem”
de Jucimara Rojas (2007) desvela o caráter
imaginário potencializado pela brincadeira ou
jogo. Neste ponto Vygotsky (1991) evidencia
que a linguagem atrelada à percepção, é importante quanto ao entendimento dos significados das coisas do mundo.
E estes significados adquirem importância no imaginário infantil, através das ações
muitas vezes de ordem conotativa derivada
da brincadeira. Sendo assim, a brincadeira,
assim como o próprio brinquedo “tocam”
o aspecto do desejo, e atendem princípios
quanto ao comportamento frente a regras
(não sistematizadas inicialmente), pois a situação imaginária incitada pela brincadeira ou
brinquedo, o que segundo Bertoldo & Ruschel
(2000) não são sinônimos, pois, necessitam
de regras devido sua ocorrência.
Deste modo, convém destacar que para
Sá (2001) o brincar corrobora para o desenvolvimento psíquico da criança. E é no brincar
que o brinquedo (objeto) assume forma, ou

torna-se artifício, quanto à resolução de conflitos com o mundo.
Concomitantemente, Bontempo (1996,
p. 69-70) explica que a capacidade imaginária
da criança é construída na própria brincadeira, em uma situação de aspectos paralelos,
de forma que, existe mistura entre a realidade
e a fantasia, que por sua vez transforma o
real.
Nesta lógica, convém elencar que se
torna oportuno envolver os aspectos intelectuais, afetivos e emocionais, em uma interação
entre a aprendizagem e a brincadeira. Ademais, a própria criança adquire protagonismo
quanto suas ações e resultados no que tange
a elaboração de conceitos e significados (ressignificados) em cultura própria.
Neste ponto, Brougère (1997) desvela
que a elaboração de conceitos e significados
(reportados anteriormente) advém da apropriação de códigos culturais, um tanto quanto
peculiares, em uma perspectiva de construção de fazeres inerentes ao “universo infantil”.
Ao que parece um tanto quanto peculiar, pois Kramer (1998) remete a ideia de
que a capacidade de criação e abstração da
criança são inerentes ao ser. E que as atividades sem muito juízo de valor por parte dos
adultos, podem adquirir significado especial
e cabível na vivência da criança.
Sendo assim, convém destacar que a
importância tanto a brincadeira, como o jogo,
possibilitou a noção de realidade humana, assim como todo o processo civilizatório de si
própria (HUIZINGA, 1996).
Neste intuito, o jogo pode ser admitido como “estatuto” ou categoria primária na
construção do raciocínio, o que de certa forma leva ao domínio (pensamento e manuseio)
sobre as coisas dispostas no mundo. E é necessariamente o aspecto multidimensional do
lúdico que tornou possível permear, através
do jogo ou da brincadeira, as relações entre
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sujeito-sujeito e sujeito-objeto.
Visto que o racional elencando anteriormente denota todo um arcabouço teórico,
verifica-se a importância quanto à compreensão da situação imaginária que muitas vezes
decorre da brincadeira ou jogo.
Convém destacar que a brincadeira,
assim como o jogo são inerentes ao ser humano, seja na mais tenra idade, quanto em
idade mais avançada.
Nesta lógica o professor, em sua prática, deve dotar-se ferramentas e referenciais
quanto ao atendimento das crianças, e evitar
possíveis equívocos conceituais, em busca
da otimização de sua prática educacional.
Não obstante, o mestre deve buscar maiores
elucidações sobre o universo infantil, assim
como possíveis interesses, através de participações, observações e sondagens.
Deve-se, portanto, considerar que a
educação como atividade humana intencional
é uma atividade prática impregnada de teoria,
no entanto, na atividade docente, a tendência
em se reduzir a práxis devido a experiência
docente acumulada, vem por tornar-se um
tanto quanto habitual.
Neste sentido Chagas (1980) afirma
que as ações docentes têm tendência em
tornarem-se habituais, pois os próprios hábitos por vezes dão suporte às nossas próprias
ações. Portanto, as experiências acumuladas
na prática docente podem se cristalizar em
hábitos, e necessariamente se fazem mediante certas peculiaridades.
Sendo assim, há de se considerar que
muito tem se falado a respeito da formação
de professores, ou seja, a caracterização da
escola pode acompanhar toda a formação
de sua equipe docente. Mas pouco tem se
falado a respeito da compreensão de como
este educador trata a produção e reprodução
do conhecimento.

Além disso, qual será a real concepção acerca do ser humano que atuará na sociedade, assim como a sociedade contribui
para a constituição das coisas? Pois, há o que
se considerar no que realmente é pautada a
formação docente voltado para o desenvolvimento infantil.
Em uma breve aproximação, para Cunha
(1996) a Pedagogia foi empregada em grau
de suficiência satisfatória, pois se apresentava
pouco dotada de “cientificidade”. Porém, seu
“avanço” permitiu um direcionamento rumo
às Ciências da Educação.
Este fato, no entanto, deve-se às diferentes perspectivas teóricas (Psicologia, Antropologia, Filosofia, Sociologia) inerentes à
viabilidade da Pedagogia enquanto Ciência
da Educação, pois as diferentes áreas do
conhecimento oferecem relação por vezes
“suporte” quanto ao entendimento específico
do objeto de estudo, mas a Pedagogia deve
reconhecer que se deve sempre retornar ao
objeto de origem do estudo. Já para Cury
(2000) a Pedagogia tem identidade distinta e
faz uso em currículo próprio.
A História da Educação, a Filosofia da
Educação, a Sociologia da Educação, a Psicologia da Educação, são disciplinas inerentes à própria composição da Pedagogia, portanto bastando em si mesma.
E, para Paro (2001) a Pedagogia é ciência prática, de modo que esta é composta
por três campos específicos, ou seja, a prática da educação, a pesquisa da ciência e da
educação e formação de professores.
Necessariamente, as concepções sobre
a área maior da formação docente são diversas, mas, possuem entendimento do que
seja essencial quanto a compreensão do
desenvolvimento infantil, universo infantil e o
brinquedo, como potencializador do desenvolvimento humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Independente da concepção educacional em que se acredita a criança deve ser priorizada, pois é um ser sensível e reflexivo que diante do mundo busca significações e estas se
tornarão significativas por meio do brincar.
A Educação Infantil constitui um espaço mágico é um fenômeno único e fundamental
na vida da criança que encanta a todos que a ela tem acesso; é um espaço rico e repleto de
valor e informações que tem o privilégio de acompanhar esses pequenos seres durante essa
importante etapa de suas vidas.
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GÊNEROS TEXTUAIS PARA A ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
RESUMO: O presente trabalho se propõe a, primeiramente, apresentar um panorama histórico da
escrita, para depois, através da explicação detalhada dos diversos tipos de linguagem escrita
e de suas subdivisões (entre elas, os gêneros textuais) com que um indivíduo pode se deparar
durante sua vida, adentrar os conceitos de alfabetização e letramento. O letramento supera esse
nível: um indivíduo letrado é aquele que tem a capacidade básica não só de ler e escrever, mas
de interpretar e produzir conteúdo verbais relacionando-os com a realidade à sua volta, sabendo
articulá-los no plano sócio histórico da vida globalizada do nosso tempo. Os gêneros textuais
refletem diversas formas de expressão, diferentes meios de comunicação, com características
específicas. É através deles que podemos aprofundar os conceitos de alfabetização e letramento,
e este é o objetivo final deste trabalho.

Palavras-chave: Gêneros Textuais; Alfabetização; Letramento.
30 - junho/2021 - Educar FCE

386

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

INTRODUÇÃO

D

ominar a língua, oral e escrita, é de extrema importância para o convívio em sociedade, é por intermédio dela que as pessoas transmitem diferentes informações,
tem acesso ao conhecimento, apresentam argumentos relevantes e podem ter
uma visão holística em busca da cultura e do conhecimento.
Em razão disso, ao inserir conteúdos às crianças, as escolas têm a obrigação de assegurar que todos os seus educandos tenham meios necessários para a aquisição dos saberes
próprios de sua cultura, essenciais para o exercício da cidadania, que é um direito de todos
garantidos pela Constituição.
O mundo só pode ser compreendido através de uma linguagem. É ela que nos dá a
nossa visão de mundo, e é por esse mesmo motivo que tantas culturas enxergam a realidade
de maneira tão diversa entre si. Todas as pessoas adquirem o conhecimento linguístico de
seu idioma nos primeiros anos de vida, mas ele por si só muitas vezes não basta para que
um cidadão possa gozar plenamente de seus direitos.
É preciso que o indivíduo saiba reconhecer e fazer uso das diferentes formas de expressão possíveis dentro de seu idioma, sabendo adequá-las cada uma a seu contexto e
também conseguindo reconhecê-las como pertencentes a um ponto específico na história,
sendo, portanto, apenas interpretável corretamente se relacionada com todos os fatores que
a influenciam. Ou seja, esse é um processo que se inicia na infância, se aprimora com a alfabetização e se lapida com o letramento, que é o momento final na formação de um cidadão
crítico e consciente de seus atos e do mundo que o cerca.
Sendo a língua uma forma de categorizar, organizar e interpretar o mundo, é de se esperar que duas culturas distintas não enxerguem o mundo de maneira idêntica entre si. Isso
pode ser notado facilmente tanto no exercício da tradução quanto em uma simples conversa
entre pessoas de diferentes regiões de um mesmo país. Tais divergências variam de grau:
mesmo sendo verdade que um nordestino não utiliza sua língua do mesmo modo que um sulista, ambos podem se comunicar sem grandes problemas de compreensão; porém, o mesmo
não vale para um brasileiro que queira interagir verbalmente com um argentino.
A variação é inerente à linguagem verbal humana. Ainda que fosse possível substituir
todos os idiomas atuais por uma única língua universal, esta gradualmente se transformaria,
partindo de pequenas modificações até decompor-se em novas línguas e, finalmente, alcançando a impossibilidade de comunicação entre nativos de diferentes territórios.
A história nos prova a veracidade de tal afirmação: não é possível que um indivíduo
que fale exclusivamente francês entenda outro que fale exclusivamente espanhol e vice-versa,
ainda que os idiomas de ambos tenham uma origem comum: o latim.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO:
CONCEITUALIZAÇÃO - EXERCÍCIO
COGNITIVO DA LEITURA E DA ESCRITA
A alfabetização corresponde ao ato de
ensinar a ler e a escrever. No entanto, ler e
escrever estão intimamente relacionados cognitivamente e funcionam como faces de uma
mesma moeda, como se existisse em conjunto, não fazendo sentido falar de um sem
o outro.
A leitura é um exercício cognitivo solitário de refinação do raciocínio, é uma busca
da luz interior e quanto mais se lê mais se
contribui para o autoconhecimento, para a
descoberta dos valores e vontades internas
do sujeito que realiza este ato. Seria possível
discernir o conceito de “escuro” se não existisse o conceito de “claro”? Não, obviamente.
Num outro nível, a relação escrita ou
leitura se dá dessa maneira, pois é impossível
ser um bom leitor se não se pratica a escrita
fluente, de ideias bem concatenadas, assim
como é impossível ser um bom escritor sem
ser um leitor atento, capaz de tatear significados ocultos por baixo de um texto aparentemente simples. São sistemas interdependentes, e a proficiência em um deles não pode
existir sem correspondência com o outro,
Visto que as esferas de utilização da língua são extremamente heterogêneas,
também os gêneros apresentam grande
heterogeneidade, incluindo desde o diálogo cotidiano à tese científica. Por essa
razão, BAKHTIN distingue os gêneros
primários dos secundários. Enquanto os
primeiros (diálogo, carta, situações de
interação face a face) são constituídos
em situações de comunicação ligadas a
esferas sociais cotidianas de relação humana, os segundos estão relacionados a
outras esferas, públicas e mais complexas
de interação social. Estes se formam a
partir dos gêneros primários, absorvendo-os e transmutando-os, e apresentando
frequentemente de forma escrita (KOCH;
ELIAS, 2012, p.55-56).

A leitura acontece por meio da antecipação realizada por meio do conhecimento prévio e exige do leitor uma reflexão que favoreça
a compreensão e a explicação de algo. Já o
ato de ler, para ser completo, deve exigir o ato
de escrever, que é sempre uma tarefa lenta e
gradual. A leitura não é apenas um fim em si
mesmo, é também uma forma de aprimorar
a escrita, de oferecer novos caminhos, novas
sugestões de expressão para aquele que a
pratica. A leitura é uma arte. E toda arte é um
ritual. Se a prática da leitura exige tempo, a
prática da escrita não é diferente, demandando também tempo e paciência.
É de conhecimento geral que muitas
crianças têm contato diariamente com livros
em casa, desde a infância, e são estimuladas
a lerem por pais que gostam de ler, essas
crianças mantêm grande vantagem sobre
aquelas que não dispõem de recursos materiais em seus lares, ou que possuem pais que
não se interessam por leituras, mas isso não
significa que elas, ao serem estimuladas, não
possam desenvolver sua capacidade de ler,
mesmo que tardiamente.
A única diferença entre esses dois tipos
de família não está somente na quantidade
de livros e revistas presentes na casa e à
disposição da criança. O fator essencial é
a utilização que se dá a esses instrumentos
de leitura. A maneira como os filhos, ainda
crianças, percebem o relacionamento dos
pais com os livros e com a leitura tanto pode
ser uma experiência boa, quanto ruim, muitas
vezes acaba influenciando o modo como a
criança encara o ensino e a aprendizagem da
leitura na escola,
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Mas, é importante dizer, a “leitura” do meu
mundo, que me foi sempre fundamental,
não fez de mim um menino antecipado
em homem, um racionalista de calças
curtas. A curiosidade do menino não iria
distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, no que fui mais ajudado do que se
ajudado por meus pais. E foi com eles,
precisamente, em certo momento dessa
rica experiência de compreensão do meu
mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse significado malquerenças ao
que ele tinha de encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser introduzido na
leitura da palavra (FREIRE, 2001, p. 15).

LETRAMENTO
O “letramento” é uma tradução para o
português da palavra inglesa “literacy”, que
pode ser traduzida como “a condição de ser
letrado”. Esse conceito ainda causa certo
estranhamento em estudiosos da educação
falantes de idiomas que não têm palavras diferenciadas para os dois termos, como é o
caso do inglês. No Brasil, esses dois termos
já são amplamente utilizados, tendo já um
bom repertório de estudos relacionados ao
tema, dividindo-se nessa dicotomia “alfabetização x letramento”.
Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado
é aquele que sabe ler e escrever. Letrado é
aquele que corresponde adequadamente às
demandas da leitura e da escrita. A linguagem é um fenômeno social, estruturada de
forma ativa e grupal do ponto de vista cultural
e social. A palavra “letramento” é utilizada no
processo de inserção numa cultura letrada.
Nos EUA e na Inglaterra, embora a palavra “literacy” já constasse no dicionário desde
o final do século XIX, foi nos anos 80 que o
fato se tornou foco de atenção e de estudo
nas áreas da educação e da linguagem. No
Brasil os conceitos de alfabetização e letramento se mesclam, mas não se confundem.
A discussão do letramento surge sempre envolvida no conceito de alfabetização, o que

tem levado, a uma inadequada e imprópria
síntese dos dois procedimentos, com prevalência do conceito de letramento sobre o de
alfabetização.
Não podemos separar os dois processos, pois a princípio o estudo do aluno no
universo da escrita se dá concomitantemente
por meio desses dois processos: a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades
de leitura e escrita, nas práticas sociais que
envolvem a língua escrita, o letramento,
O emprego dos verbos integrar e articular retoma a afirmação anterior de que
os dois processos – alfabetização e letramento – são, no estado atual do conhecimento sobre a aprendizagem inicial
da língua escrita, indissociáveis, simultâneos e interdependentes: a criança alfabetiza-se, constrói seu conhecimento do
sistema alfabético e ortográfico da língua
escrita, em situações de letramento, isto
é, no contexto de e por meio de interação
com material escrito real, e não artificialmente construído, e de sua participação
em práticas sociais de leitura e de escrita;
por outro lado, a criança desenvolve habilidades e comportamentos de uso competente da língua escrita nas práticas sociais
que a envolvem no contexto do, por meio
do e em dependência do processo de
aquisição do sistema alfabético e ortográfico da escrita. Esse alfabetizar letrando,
ou letrar alfabetizando, pela integração e
pela articulação das várias facetas do processo de aprendizagem inicial da língua
escrita, é, sem dúvida, o caminho para a
superação dos problemas que vimos enfrentando nesta etapa da escolarização;
descaminhos serão tentativas de voltar a
privilegiar esta ou aquela faceta, como se
fez no passado, como se faz hoje, sempre resultando em fracasso, esse reiterado fracasso da escola brasileira em dar
às crianças acesso efetivo e competente
ao mundo da escrita (SOARES, 2004, p.
100).
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O conhecimento das letras é apenas
um meio para o letramento, que é o uso social
da leitura e da escrita. Para formar cidadãos
atuantes e interacionistas, é preciso conhecer
a importância da informação sobre letramento
e não de alfabetização, quando a criança começa a interagir socialmente com as práticas
de letramento no seu mundo social.
O letramento é cultural, por isso muitas
crianças já vão para a escola com o conhecimento alcançado de maneira informal, absorvido no cotidiano. Ao conhecer a importância
do letramento deixamos de exercitar o aprendizado automático e repetitivo, baseado na
descontextualização.
O Letramento é informar-se pela leitura,
é buscar notícias e lazer nos jornais é interagir
selecionando o que desperta interesse, divertir-se com as histórias em quadrinhos, seguir
receita de bolo, a lista de compras da casa,
fazer comunicação por meio de recado, do
bilhete, do telegrama.
Letramento é ler histórias com o livro
nas mãos, é emocionar-se com as histórias
lidas, e fazer dos personagens os melhores amigos. Mas além do simples, também
é complexo. É poder desnudar camadas de
significados de grandes autores, é poder descobrir os significados ocultos em um ato de
uma peça de Shakespeare ou em um soneto
de Camões. Letramento é descobrir a si mesmo por intermédio da leitura e da escrita, é
entender quem é e quem poderá ser.

ALFABETIZAÇÃO
A ideia de alfabetização como um fenômeno em massa de toda a sociedade é uma
noção muito recente se temos em conta que
não faz muito tempo (século XIX aproximadamente) os únicos que sabiam ler e escrever costumavam ser sempre os setores mais
altos da sociedade, com poder econômico
e político para governar e fazer o que quisessem sobre as populações submissas no
analfabetismo.
O Brasil, como sempre normalmente
atrasado em relação ao contexto mundial,
demorou ainda mais tempo para conseguir
chegar a um nível aceitável de alfabetização,
embora ainda hoje tenhamos muitos analfabetos em nosso país. Não se sabe como
a escrita nasceu e se desenvolveu em seus
primórdios, mas temos pistas disso, através
de artefatos preservados pelo tempo e que
chegaram até nós.
O sistema alfabético (diferente de um
mero sistema de comunicação escrita) mais
antigo conhecido é a escrita Linear B, da qual
derivou o grego antigo, com todas suas vertentes, e sabemos que ainda na época Clássica da Grécia Antiga, ler e escrever não eram
habilidades comuns a todos os cidadãos.
Ainda hoje existem documentos indecifráveis, escritos em línguas e alfabetos ainda
não desvendados. Mas sabe-se que eram
pouquíssimos aqueles que dominavam o ofício da leitura e da escrita, e exatamente por
esse motivo os chamados escribas, nas mais
diversas civilizações, sempre ocuparam uma
posição de destaque. Ao longo da história,
a escrita e a leitura sempre esteve ligada à
aristocracia intelectual de uma sociedade.
Também é importante lembrar que antes da criação da imprensa, a produção de
textos escritos era muito complexa, demorada e custosa, além de gerar muitos erros de
reprodução, coisa que prejudica e atrapalha
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os estudiosos até hoje, quando estes tentam
estabelecer um texto definitivo para determinada obra antiga, importante para a história
de nossa civilização.
Ou seja, para as massas, a alfabetização sequer teria sentido. Para que aprender
a ler em uma época em que mal existe o que
se consumir em termos de leitura? Todo esse
pensamento retrógrado perdurou durante muito tempo, e só nos últimos tempos é que pudemos ver a alfabetização sendo colocada
como um fator crucial para a formação de
cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, críticos em seus pensamentos.
No entanto, a partir do século XIX, com
os diferentes governos, com as sociedades
cada vez mais complexas, começou-se a ver
na alfabetização uma necessidade muito importante que em alguns momentos também
foi utilizada para transmitir ideias políticas ou
culturais determinadas, em último modo permitirá à sociedade crescer e se desenvolver
como tal.
Na escola a criança deve interagir firmemente com o caráter social da escrita e da
leitura, através da produção de textos significativos. A alfabetização se ocupa da aquisição da escrita pelo indivíduo, deve se desenvolver em um contexto de letramento como
início da aprendizagem da escrita, como o
desenvolvimento de habilidades de uso da
leitura e da escrita nas práticas sociais que
envolvem a língua escrita, e de atitudes de caráter prático em relação a esse aprendizado,
entendendo que alfabetização e letramento
devem ter tratamento metodológico diferente
e com isso alcançar o sucesso no ensino, na
aprendizagem da língua escrita, falada e contextualizada nas nossas escolas. De acordo
com Koch e Elias (2012, p. 33):

Nessa concepção de língua como representação do pensamento e de sujeito como senhor absoluto de suas ações
e de seu dizer, o texto é visto como um
produto – lógico – do pensamento (representação mental) do escritor. A escrita,
assim, é entendida como uma atividade
por meio da qual aquele que escreve expressa seu pensamento, suas intenções,
sem levar em conta as experiências e os
conhecimentos do leitor ou a interação
que envolve esse processo (GRIFO DO
AUTOR).

GÊNEROS TEXTUAIS E TIPOLOGIAS
TEXTUAIS
Pensar em gêneros textuais é, acima de
tudo, falar da interação do sujeito com o seu
texto e com a comunicação circunstancial que
envolve essa relação. Isto é, o gênero pode
ser determinado por suas perspectivas sócio
comunicativas e úteis, conforme as quais aparecerão diferentes formas de expressão textual nos diferentes gêneros, que ocorrem da
carência do sujeito se comunicar atendendo a
objetivos específicos, almejando um determinado público e restringido por uma condição
comunicativa. Para Koch e Elias (2012, p. 63):
A par da familiarização com os gêneros,
é possível levar o aluno a depreender,
entre determinadas sequências ou tipos
textuais – narrativas, descritivas, expositivas, etc. - um conjunto de características comuns, em termos de estruturação,
seleção lexical, uso de tempos verbais,
advérbios (de tempo, lugar, modo, etc.) e
22 outros elementos dêiticos, que permitem reconhecê-las como pertencentes à
determinada classe (KOCH; ELIAS, 2012,
p. 63).

A promoção de aulas embasada na
concepção dos gêneros textuais faz com que
nossos alunos se desenvolvam mais e melhorem no aprendizado, no entanto exigem
algumas mudanças nos métodos de ensino
e no conteúdo a serem estudados. Partindo
do princípio de que a nossa língua deixa de
ser limitada por uma visão gramatical apenas
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por teoria e passa a ser tratada como uma atividade humanizada, um meio de intercâmbio
do indivíduo com a sociedade.
Isso significa nos desafiar a promover
esse novo modo de ensinar a língua portuguesa em sala de aula, aproximando-a de seu
uso no dia-a-dia das pessoas. De nada adianta um ensino engessado, que fale de uma
língua ideal, mas que, no final das contas, não
consiga ter ligação direta com a realidade do
aluno.
O estudante torna-se indiferente ao conteúdo a que lhe é exposto, e essa situação
tende a agravar-se ao longo de seu percurso
escolar, o que gera diversos resultados negativos, tanto no âmbito escolar (mais específico) quanto no âmbito social (mais geral).
Reiterando, é necessário que o estudante seja capaz de se comunicar utilizando sua
língua como ferramenta, sabendo adequá-la
ao contexto em que ele se encontra. É como
se o falante de um idioma devesse ser um
“poliglota dentro de sua própria” língua, conseguindo circular com livre expressão entre
os mais diversos estratos da sociedade,
A palavra gênero remonta à base indo-europeia *gen- que significa ‘gerar’, ‘produzir’. Em latim, relaciona-se com esta base
o substantivo genus, generis (significando
‘linhagem’, ‘estirpe’, ‘raça’, ‘povo’, ‘nação)
e o verbo gigno, genui, genitum, gignere
(significando ‘gerar’, ‘criar’, ‘produzir’, ‘provir’), com o qual se relacionam palavras
como genitor, primogênito, genital, genitura. A utilização do termo gênero para designar tipos de textos é uma extensão da
noção de estirpe (linhagem) para o mundo dos objetos literários e retóricos. Assim
como as pessoas podem ser reunidas em
linhagens por consangüinidade, o mesmo se pode fazer com os textos que têm
certas características ou propriedades comuns. A noção de gênero serve, portanto,
como uma A utilização do termo gênero
para designar tipos de textos é uma extensão da noção de estirpe (linhagem) para
o mundo dos objetos literários e retóricos.

Assim como as pessoas podem ser reunidas em linhagens por consanguinidade, o
mesmo se pode fazer com os textos que
têm certas características ou propriedades comuns (BAKHTIN, 2003, p. 2).

Portanto, para termos uma noção de
gênero devemos classificá-los reunindo entes diferentes com base em traços comuns.
A denominação ‘gêneros textuais’ é um tanto controversa, alvo de muitas discussões, e
existem estudiosos que preferem utilizar os
termos ‘gêneros discursivos’ ou ‘gêneros do
discurso’, por entenderem que, conceitualmente falando, seriam descreveriam esse assunto com maior acurácia.
Os gêneros textuais tratam de textos
materializados, ao passo que o gênero do
discurso os desenvolve ou os põem em circulação nas práticas sociais. Isto é, pode-se
dizer que os gêneros se constituem como textos que circulam discursos e constituem, bem
como são constituídos por discursos e ambos
são indissociáveis.

TIPOS TEXTUAIS
O tipo textual é uma espécie de construção teórica que compõe um gênero textual definido pela natureza linguística de sua
composição dentro dos aspectos lexicais,
sintáticos, tempos verbais, relações lógicas,
estilo e pelos atos retóricos e os modos dos
discursos que realiza.
Os tipos textuais se caracterizam muito
mais como uma ou mais sequências linguísticas de enunciados do que como textos. O
conjunto de categorias para designar os tipos
é limitado e sem tendência a aumentar. Um
texto é denominado argumentativo, narrativo,
expositivo, descritivo ou nele há predominância sequencial de uma dessas categorias.
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É comum que haja textos dotados de
características de todas essas classificações,
ou que mescle apenas alguma delas, mas
para efeito explanatório, adotemos essas denominações mais simples, pensando apenas
nos textos de um tipo textual específico.
Os tipos de textos são classificados de
acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De maneira geral, a tipologia textual é
dividida em: texto narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e preditivo,
Definem-se tipos textuais pela forma em
que as informações são organizadas nos
textos; pela predominância das categorias
gramaticais que levam o leitor/ouvinte a
compreender o texto. Estas estruturas
linguísticas servem de “pistas” para a
construção da significação textual: uma
sequência descritiva pode ser comparada a um retrato, ou uma pintura; uma
sequência narrativa pode ser comparada
a um filme. Nas sequências descritivas,
a ordenação dos fatos ou episódios não
é relevante. As sequências narrativas, ao
contrário, caracterizam-se justamente pela
“evolução” dos fatos, pela mudança de
estado, pelas relações de consequência.
Como os tipos costumam aparecer mesclados nos textos empíricos, às vezes,
torna-se difícil distinguir as sequências
exatamente; só pelo reconhecimento da
predominância de um dos tipos, com uma
leitura global do texto, é que isso se torna
possível (BRASIL, 2008).

TEXTO NARRATIVO
Os gêneros da ordem do relatar, a narrativa, caracterizam-se como um enunciado
textual com verbo de mudança no passado,
um circunstancial de tempo e lugar. Por sua
referência temporal e local, este enunciado é
designado como enunciado de ação. Os gêneros da ordem do relatar são narrativos com
sentido temporal, mas com a especificidade
de comportarem os textos pertencentes ao
domínio social da memorização e documentação das experiências humanas, situando-as
no tempo.

A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, do qual se
desenvolvem as ações das personagens,
marcadas pelo tempo e pelo espaço. Assim,
a narração possui um narrador aquele que
apresenta a trama, as personagens principais
e secundárias, o tempo cronológico ou psicológico e o espaço que é o local onde se
desenvolve a história. Sua estrutura básica
é: apresentação, desenvolvimento, clímax e
desfecho.
Os textos narrativos, desde os mais simples, como as fábulas, até os mais complexos
possuem uma estrutura comum, possível de
ser estudado. A estrutura narrativa representa
verbos de conclusão anteriores e predicados
de ação relacionados a eventos relacionados
à primeira ou terceira pessoa. A narrativa possui estrutura própria para organizar as informações. Os eventos são organizados em ordem
cronológica, permitindo aos leitores sentir a
reconstrução do que vivenciaram, e retratar
vividamente a avaliação ao final, aparecendo
séries temporais e jogos casuais.
É preciso distinguir narrativa e narração,
O tipo narrativo apoia-se em fatos, personagens, tempo e espaço. Relata mudanças de estado entre os fatos ou episódios,
seja marcando essas mudanças nos tempos verbais ou não. Além disso, há uma
relação de anterioridade e posterioridade
entre os fatos narrados e, frequentemente,
esses fatos mantêm entre si uma relação
de causa e efeito. Por isso, muitas vezes,
a ordem em que se enuncia os fatos é relevante para a sequência narrativa (BRASIL, 2008).

O que decide o componente narrativo
do texto é a alteração de situação, ou seja, a
transformação. Narrativa é uma modificação
de estado operada pela ação de um personagem. Existem dois tipos básicos de narrativa:
a de aquisição e a de perda.
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A narração atua com personagens, situações, tempo e espaço bem determinado,
trabalha predominantemente com termos
concretos. É falar sobre os fatos, é contar.
Versa na elaboração de um texto, implantando episódios e acontecimentos. A narração é
totalmente dinâmica. Os verbos são predominantes num texto narrativo.
Na sequência de afirmações da estrutura narrativa, sempre há uma mudança, uma
mudança na condição de uma pessoa. É importante destacar que, no texto narrativo, existem afirmações sobre estados e afirmações
sobre comportamentos que provocam novos
estados e mudanças em novos estados,
Qualquer narrativa, por mais simples que
seja, compõe um modelo do real e manifesta certo modo de interpretação de
algo. Quando se trata de narrativa infantil,
para que esse modelo funcione, precisa
ter um universo de referência que possa
ser identificado pela criança e possibilita reações por parte dela, seja por lhe
permitir organizar vivências que teve, seja
por lhe antecipar o que ainda não foi experimentado. Afinal, espera-se de uma
narrativa que, de algum modo, amplie os
conceitos já formados pelo leitor (CADEMARTORI, 2012, 2 ed., p. 46).

As principais características da narração são: as vantagens de certos termos, as
mudanças de situação, a informação na sequência lógica, a estrutura verbal e o preenchimento de verbos anteriores, imperfeito, imperfeito. Reconheça e preste atenção a essas
características no texto.

De certo modo, muitos alunos já têm
contato com a narrativa de modo natural em
sua infância, em seu cotidiano, pois é parte
da convivência humana o compartilhamento
de histórias.
Quando dois amigos conversam sobre
o que fizeram na semana anterior ao seu encontro, eles estão narrando o que ocorreu. Ou
seja, fazer com que o aluno comece por esse
estágio o colocará em contato com algo que,
de certa forma, ele já conheceu, e agora terá
a oportunidade de estudar de maneira mais
aprofundada, partindo para detalhes mais internos e aprendendo de que forma pode utilizar esse conhecimento em sua vida.
Os gêneros da ordem do narrar, também são narrativas, mas envolvem textos cujo
domínio é o da cultura literária ficcional, marcados pela manifestação estética e caracterizados pela reprodução da ação através da
criação, da intriga no domínio da verdade.
Conhecimento textual referente às características da linguagem poética ou à estrutura
global de textos narrativos, além dos aspectos
estruturais de textos do tipo poético, narrativo
e teatral.
Os Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil, diz que a narrativa
é a porta de entrada das crianças ao mundo
da literatura, sendo importantíssimo na alfabetização e letramento.

Quanto ao significado do texto, não
haverá dificuldade em compreender o texto.
É importante aprender a explicação da narrativa, porque este é um gênero que atrai a
atenção dos alunos e os prepara para textos
mais complexos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os processos de alfabetização e letramento possibilitam que o indivíduo perceba como
a linguagem é utilizada na sociedade, para desse modo lançar mão desse conhecimento nas
diferentes situações concretas.
E neste contexto, acreditamos que os gêneros do discurso quando trabalhados em seus
aspectos constitutivos que sobressaem à mera forma ou estrutura, ou seja, levando em consideração seu uso, função e situações comunicativas podem contextualizar o ensino de língua
na escola, demonstrando a importância do uso dos gêneros textuais para a consolidação da
alfabetização e do letramento.
A leitura deve ser possibilitada a princípio a partir de frases ou textos curtos, para assim,
aliar as práticas de letramento e alfabetização por meio do uso dos gêneros discursivos necessita muito mais do que uma seleção de diferentes textos, mas sim um compromisso dos
professores e instâncias públicas com o reconhecimento na natureza social da linguagem,
para desse modo, cooperar para a formação do cidadão, tal como sugerido nos PCNs.
A formação completa de um cidadão, consciente de seus atos, seus direitos e deveres
deve focar nesse aspecto, pois no mundo atual em que vivemos, é impossível conseguir
aproveitar todas as oportunidade e conseguir êxito nas empreitadas sociais sem se ter um
bom conhecimento de escrita e leitura, sem conseguir interpretar a realidade que nos cerca,
discernindo as diferentes múltiplas facetas do nosso momento histórico, tão complexo, tão
veloz, marcado pela difusão de informações em um nível que nunca se viu em nenhum outro
momento, em qualquer outra civilização que tenhamos conhecido.
Graciliano Ramos, escritor modernista brasileiro, escreveu um romance intitulado “Vidas
Secas”, em que, colocando como pano de fundo a miséria do nordeste brasileiro, o coronelismo, a seca, a exploração de mão de obra, narra a história de uma família que tenta sobreviver,
lutando por um pouco de comida, indo de um canto a outro, buscando água, comida, trabalho,
e que se vê privada de seus direitos não só pela sua condição socioeconômica, mas também
por não ter domínio sobre sua linguagem.
E essa consciência, essa autonomia só se dá por meio do letramento, que é a capacidade da alfabetização aliada ao poder de compreensão de um texto como parte de uma realidade maior do que ele, ou seja, um texto não vale simplesmente aquilo que diz diretamente,
mas também diz respeito a todos os significados escondidos em suas entrelinhas.

30 - junho/2021 - Educar FCE

395

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

REFERÊNCIAS
BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. [Tradução de Paulo Bezerra]. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BRASIL. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/ SEF, 1997b.11
______. Silviane Bonaccorsi Barbato. Secretaria de Educação Básica (Org.). Programa Gestão da Aprendizagem
Escolar - Gestar II. Língua Portuguesa: Caderno de Teoria e Prática 3 - TP3: gêneros e tipos textuais. Brasília:
Ministério da Educação, 2008.
CADEMARTORI, Ligia. O professor e a literatura: para pequenos, médios e grandes. Belo Horizonte: Autêntica,
2012. (Série Conversas com o Professor; 1)
CARVALHO, Gisleine. O incrível poder das histórias em quadrinhos. Disponível em: <http://educarparacrescer.
abril.com.br/>. Acesso em: 10 maio 2019.
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Editora Cortez, 2001.
GALLI, Glória. Compreender um texto narrativo. Disponível em: <http://www.lpeu.com.br/q/3m8hl>.
KATO, Mary Aizawa (Org.). A concepção da escrita pela criança. Campinas: Pontes, 1988.
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e Escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São Paulo:
Contexto, 2012.
LÍNGUA PORTUGUESA ›Produção de textos. Disponível em: <www.todamateria.com.br >. 2019.
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 3 ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.
PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR - Gestar II. Língua Portuguesa: Caderno de Teoria e Prática
3 - TP3: gêneros e tipos textuais. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008.
SOARES, Magda. Alfabetização e letramento: caminho e descaminhos. Revista Pátio, ano VII, n° 29, fev./abr. 2004.
______. Magda. Alfabetização e letramento. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2008.

30 - junho/2021 - Educar FCE

396

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Graduado em Ciências Econômicas (PUC-SP
2002), Licenciado em Matemática (Faculdades
Oswaldo Cruz – 2011), Especialista em Docência
no Ensino Superior pela Faculdade da Aldeia de
Carapicuíba (2016), Psicopedagogo Institucional e
Clínico pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba
(2018) e Especialista em Educação Matemática
pela Faculdade Campos Elíseos (2019). Docente
com atuação em escolas municipais e estaduais
de São Paulo, ministrando práticas voltadas para
o ensino aprendizagem da Matemática.

LUCIANO

DOS SANTOS NUNES

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

397

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS COMO AUXÍLIO NO ENSINO DA
MATEMÁTICA
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar algumas tecnologias educacionais, como ferramentas
facilitadoras para a aprendizagem no ensino da matemática, explicando e exemplificando os
itens apresentados. Propõe ainda estudar as concepções sobre a importância da ludicidade
no cotidiano escolar, verificar de que maneira os jogos podem ser inseridos no planejamento
escolar e a utilização desses recursos pelos educadores na forma de tecnologias educacionais,
e investigar a integração e execução dos jogos envolvendo materiais de práticas educacionais
no desenvolvimento do ensino. O presente artigo tem características metodológicas de caráter
pesquisa bibliográfica com abordagem descritiva e explicativa. Os resultados apontam que a
utilização das tecnologias educacionais em sala de aula é de grande valia e de suma importância
no cotidiano escolar, visto que diversas vezes a desistência dos alunos em relação a matéria se
deve a métodos ultrapassados de ensino que não seguem a evolução que os alunos convivem
no seu cotidiano. Nesse contexto, a utilização das tecnologias educacionais em sala de aula
possibilita ao educador diversificar seus métodos de ensino e alcançar melhores resultados em
sua docência.

Palavras-chave: Tecnologia Educacional; Docência; Transformação.
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INTRODUÇÃO

V

ivemos em tempos de constantes transformações na nossa sociedade, transformações essas que muitas das vezes tem influência direta da tecnologia no
desenvolvimento do ser humano, porém quando olhamos para a prática docente,
essa realidade parece não acompanhar esse desenvolvimento acelerado que se faz presente
nas demais áreas da sociedade.
Enquanto o professor em sala de aula trabalha com quadro negro, giz e réguas os alunos utilizam seus smartphones para fazer cálculos e resolver equações, visto essa realidade
então porque não aproveitar dessa tecnologia em benefício do aprendizado?
É preciso evoluir juntamente com o mundo ao seu redor, o professor que não acompanha esse desenvolvimento fica impossibilitado de cumprir com total eficácia seu trabalho,
que é de passar o conhecimento para os educandos que, por sua vez precisam ver na figura
do professor uma pessoa que além de dominar o conteúdo ensinado entenda a realidade do
mundo em que eles vivem.
Muitos podem afirmar que a utilização dessas ferramentas pode atrapalhar no desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno tornando o mesmo até um pouco preguiçoso na hora
de resolver um problema, fazendo com que mesmo as contas mais simples sejam resolvidas
por meio de calculadoras, porém se o professor trabalhar com os alunos de forma correta o
mesmo poderá conseguir ótimos resultados e um aproveitamento mais satisfatório, trazendo
o conhecimento para algo que os alunos já estão mais habituados a utilizar, fazendo com que
o foco deles seja maior e o grau de interesse seja potencializado, tornando o aprendizado
mais fácil de compreender.
Este artigo tem como objetivo apresentar algumas tecnologias educacionais e como
o docente pode utilizar esses artifícios para o desenvolvimento do aprendizado em sala de
aula, também busca apresentar como a ludicidade pode ser trabalhada para que se alcance
melhores resultados, principalmente com alunos mais jovens, através de brincadeiras com
o cunho efetivo de aprendizado usando algumas dessas tecnologias, uma vez que por meio
de jogos desenvolve-se a criatividade, a capacidade de tomar decisões, o descobrimento
do novo e a capacidade de raciocínio lógico, esse último que é de extrema importância no
desenvolvimento da habilidade de cálculo matemático.
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TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
Quando falamos em “tecnologia” uma
das primeiras ferramentas que vem a nossa
cabeça se relaciona com a informática, afinal
um dos exemplos mais claros quando pensamentos nessa palavra são os famigerados
computadores, porém quando falamos em
tecnologias educacionais deve-se pensar em
conceitos mais amplos, afinal essa é apenas
umas das inúmeras tecnologias existentes
atualmente. Ao pesquisar, encontramos vários
conceitos referentes a tecnologia educacional, uma visão interessante é segundo Reis
(2009):
O conceito de tecnologia educacional
pode ser enunciado como o conjunto de procedimentos (técnicas) que visam "facilitar" os
processos de ensino e aprendizagem com a
utilização de meios (instrumentais, simbólicos
ou organizadores) e suas consequentes transformações culturais (REIS, 2009, p. 5).
Então os computadores não são as únicas ferramentas de tecnologias educacionais,
(embora sejam muito úteis) mas sim fazem
parte de um amplo conceito que conta com
os celulares, a própria internet, smartphones,
vídeos, tablets entre outros.
Em relação a importância das tecnologias e as relações com a matemática, D´Ambrósio (1996) afirma que:
Ao longo da evolução da humanidade,
matemática e tecnologia se desenvolveram em íntima associação, numa relação
que poderíamos dizer simbiótica. A tecnologia entendida como convergência
do saber (ciência) e do fazer (técnica),
e a matemática são intrínsecas à busca
solidária do sobreviver e de transcender.
A geração do conhecimento matemático
não pode, portanto, ser dissociada da tecnologia disponível (D’AMBRÓSIO, 1996,
p. 13).

Conforme citado por D’Ambrósio o estudo e o desenvolvimento da matemática estão altamente relacionados com a evolução
e o uso da tecnologia, o que torna primordial
esse uso em sala de aula, visto que o mundo
se encontra em constante evolução. Não se
pode trabalhar apenas com um quadro negro enquanto os seus alunos estão realizando
cálculos em aparelhos digitais, não se pode
usar apenas livros físicos como referenciais
de ensino enquanto os alunos estão conectados na internet, encontrando inúmeras referências para o mesmo assunto apresentado
pelo professor.
Sabendo e conhecendo essas tecnologias os próprios alunos ao verem o professor
desenvolver um raciocínio, em um quadro negro com um giz, podem sentir monotonia, por
mais interessante que seja o assunto essa
nova geração ao perceber o uso de tecnologias ultrapassadas automaticamente desdém
um pouco do assunto apresentado.

OS COMPUTADORES E OS SOFTWARES
EDUCATIVOS
Embora não sejam as únicas ferramentas, os computadores continuam sendo de
extrema importância e utilidade quando falamos de tecnologias educacionais. Através
de softwares e aplicativos essas máquinas
se tornam instrumentos de ensino extremamente importantes. São chamados de softwares educativos todo aquele que pode ser
utilizado com objetivos educacionais, porém
um software que pode não ter sido projetado
originalmente para fins educacionais também
pode ser utilizado como uma ferramenta educativa, exemplos destes são as planilhas, que
através das mesmas é possível produzir fórmulas matemáticas, cálculos, gráficos entre
outros.
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Nesse contexto em relação ao uso de
softwares educativos no ensino da matemática, Gravina (1999) afirma:
No contexto da Matemática, a aprendizagem nesta perspectiva depende de ações
que caracterizam o “fazer matemática”:
experimentar, interpretar, visualizar, induzir, conjecturar, abstrair, generalizar e
enfim demonstrar. É o aluno agindo, diferentemente de seu papel passivo frente a
uma apresentação formal do conhecimento (GRAVINA, 1999, p. 73).

A forma efetiva e os resultados que esses softwares terão na compreensão e no ensino da matemática dependem da forma que
serão utilizados e dos recursos que eles detêm. O docente precisa conhecer os recursos
e as singularidades de cada software, para
poder assim explorar o seu potencial em sua
totalidade e assim poder passar a explicação
e o conhecimento para seus alunos, pois o
software pode ser o mais completo e amplo
do mercado, se o professor não souber manusear o mesmo ele não lhe servirá de nada,
por isso antes de qualquer aula é preciso ter
o domínio dessa ferramenta.
Um bom exemplo de software educativo
com muitas opções e ferramentas é o Geogebra, um software que pode ser aplicado em
todos os níveis de ensino. Nele podemos fazer
atividades de Geometria, Álgebra e cálculos
em diferentes níveis. O programa é muito útil
para fazer investigações de propriedades matemáticas, construção de figuras geométricas,
gráficos, planilhas, estatística e muitos outros
temas estudados em matemática. Atualmente
existe o Geogebra Clássico e a Calculadora
Geogebra, que pode ser instalada em smartphones e, também, uma versão on-line.

a)
𝑦  =  2  𝑥  (função  exponencial  de 
base 𝑎  >  1)

b)
𝑦  =  ( 1  2  )  𝑥  (função  exponencial 
de base 0 < 𝑎  <  1)

c)
𝑦  =  𝑙𝑜𝑔2𝑥  (função  logarítmica  de 
base 𝑎  >  1)

d)
= 𝑙𝑜𝑔1  2  𝑥  (função  logarítmica  de 
base 0 < 𝑎  <  1

Vamos colocar como exemplo algumas
funções abaixo utilizando o software Geogebra:
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Com o software Geogebra e os exemplos citados acima podemos explicar aos alunos como é fundamentado a aplicação de
funções na elaboração de gráficos, e podemos usar como explicação que em relação às
funções exponenciais, notamos que quando
a base é maior que 1 a função é crescente e
quando a base está entre 0 e 1 a função exponencial é decrescente. Igualmente, nas funções logarítmicas, quando a base é maior que
1 a função é crescente e quando a base está
entre 0 e 1 a função é decrescente. Quando
se dobra o ângulo da função o período cai
pela metade e a frequência aumenta.

Por meio da leitura de inúmeras publicações que tratam dos jogos digitais no ensino
da matemática, verifica-se segundo relatos
dos mais diversos autores sobre a possibilidade de identificar de forma imediata as muitas contribuições que os jogos digitais trazem
para o processo de ensino e aprendizagem
de matemática.

Essa é uma forma prática com exemplos
claros, referente a uma aula sobre funções em
que podemos levar a explicação para uma
área em que os alunos estão acostumados
a lidar, que é a tecnologia dos softwares ou
aplicativos, pois todos certamente possuem
algum aplicativo em seus smartphones para
auxílio de alguma determinada situação, seja
uma edição de foto/vídeo, ou até mesmo para
pedir um táxi ou um lanche.

Figura 1: O jogo de Estratégia Sokoban

Trazendo a aula e a explicação para a
realidade dos alunos o professor certamente alcançará resultados mais satisfatórios em
relação às suas explicações, pois já contará
com uma certa familiaridade dos seus educandos. Se o professor conseguir cativar seus
alunos para que queiram aprender realmente
ao invés de apenas querem ser aprovados em
suas provas, os próprios alunos conseguiram
os melhores resultados em suas avaliações,
o que infelizmente é uma realidade de muitos
alunos, o interesse apenas pela aprovação e
não pelo aprendizado em si.

JOGOS DIGITAIS E APRENDIZAGEM
MATEMÁTICA

Pode-se utilizar jogos como o Sokoban,
em estratégia para o desenvolvimento do raciocínio lógico, as versões digitais do ludo, do
xadrez etc. que contribuem significativamente
fazendo com que os alunos consigam concretizar as estratégias das regras matemáticas
por meio de cálculos e previsões em geral.

Fonte: www.google/imagens.com
Estudos produzido por Poeta (2014),
fala sobre relato de vários profissionais de
educação que atuam com alunos nas mais diversas séries apontando que os jogos digitais
possibilitam que seus alunos consigam compreender de forma mais satisfatória o conteúdo ministrado dos princípios e bases matemática. Os jogos digitais ensejam um contexto
que faz com que os alunos consigam trocar
ideias, experiências, interajam com mais intensidade e dessa forma, se sentem mais
motivados e, por conseguinte, conseguem
aprender melhor temas que aliam a experiência lúdica com o conteúdo matemático.
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Um exemplo que tem demonstrado também resultados satisfatórios, inclusive sendo
sede de teses de mestrado e doutorado sobre
o tema é o ensino de matemática e conceitos
matemáticos em geral por meio do Minecraft.
Figura 2: O jogo Minecraft

gração da resolução de problemas, uma vez que
os jogos digitais envolvem o comprometimento
do processo de pensar de forma estratégica.
Finalmente, os jogos digitais podem ser
grandes aliados em relação a outras tecnologias
no ensino matemático. Gama (2016) promoveu
um estudo onde faz uso de diversos contextos
que se vivenciam no decorrer dos jogos comerciais, realizando sua consequente adaptação
para o software Geogebra voltado para o ensino
de funções. Na opinião do autor, a associação do
jogo com o software trouxe importantes contribuições na abordagem dos conteúdos de funções.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Fonte: www.google/imagens.com
Na opinião de Maziviero (2014), os jogos
digitais são compreendidos enquanto instrumento imprescindível e de grande utilidade no sistema de ensino, tanto a nível de motivação para
os alunos quanto na colaboração das aulas de
professores de matemática. Conforme descreve
o autor, o jogo desenvolvido por ele trata de frações e números racionais, enseja a geração de
uma série de informações que se mostram suficientes para que o professor possa identificar
peculiaridades em relação aos seus alunos aos
conteúdos de matemática no âmbito do processo de ensino.
Na opinião de Souza (2015), verifica-se
que os alunos tendem a interagir com o jogo
digital demonstrando no estudo e no aprendizado matemático o potencial desmistificador do
erro, ao passo que começaram a lidar e brincar
com o “fracasso”, a partir da invenção de inúmeras possibilidades na tela do jogo. Dentro dessa
realidade, o jogo digital assume a condição de
um contexto em que o risco é compreendido
enquanto elemento que se traduz em parte integrante do processo para se encontrar o acerto.
Outro aspecto fundamental é com relação
a resolução de problemas que também apresenta seu foco em determinados jogos digitais, segundo a abordagem de Althaus (2015) e Tonéis
(2015). Na opinião destes autores, o emprego de
forma correta dos jogos digitais implica na inte-

Esse trabalho possui metodologia de pesquisa bibliográfica, com abordagem descritiva e
explicativa, ele visa contribuir com profissionais
da educação, com foco nos professores da área
da matemática, porém pode ser abrangido por
outras áreas do ensino mudando a relação dos
jogos mas não sua finalidade, porém podendo
ser usado a mesma ideologia aplicada, pois as
tecnologias educacionais tem um amplo âmbito
de atuação servindo para todas as áreas de ensino, mas em específico este artigo teve o foco
na área da matemática.
Esse tema foi idealizado durante a prática
do estágio no ensino fundamental e médio, e foi
constatado uma grande falta de interesse dos
alunos no ensino da matemática nos parâmetros
tradicionais, o que acarretava um certo desânimo
dos mesmos em aprofundar os seus estudos,
muitas das vezes entendendo que a matéria era
“impossível” de se aprender, logo desistindo do
aprendizado dela.
Porém é nítido o interesse dos alunos com
qualquer novidade em sala de aula, e quando
falamos em tecnologias educacionais podemos
trazer o aprendizado para situações e ferramentas que estão mais próximas do cotidiano dos
alunos, fazendo com que os mesmos desenvolvam mais interesse no aprendizado da matéria.
O objetivo principal deste artigo foi o estudo e a apresentação de algumas tecnologias
educacionais, demonstrando a forma de utilização e o ganho que se obtém através da utilização
desses artifícios em sala de aula. Foi utilizado
como ferramentas de estudos no embasamento
do artigo livros, artigos científicos e materiais digitais obtidos em portais da web.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo principal a apresentação das tecnologias educacionais e sua importância no ensino da matemática, foram apresentados alguns exemplos com
o aprofundamento necessário para cada um deles, mostrando seus aspectos, funcionalidade
e objetivos esperados quando usados corretamente.
As tecnologias educacionais são de suma importância no trabalho do professor, o foco
do artigo foi no ensino da matemática, porém, as tecnologias educacionais auxiliam todas
as áreas de ensino, muitas vezes sendo vistas até com mais frequência em outras áreas das
ciências humanas e das ciências naturais, porém como podemos observar essas ferramentas
tem grande valia também na área das exatas, principalmente as tecnologias eletrônicas.
Da mesma forma que o nosso mundo vive em constante transformação é preciso que
transformemos o nosso local de trabalho e nossas técnicas de ensino para que sejam mais
próximas da realidade dos nossos alunos, pois atualmente é uma “missão quase impossível”
cativar os alunos mais jovens apenas com métodos de ensino antigos, é preciso usar a evolução ao nosso favor e diversificar a cada dia mais o nosso trabalho.
É certo que ainda temos muitas dificuldades em relação ao uso dessas tecnologias educacionais e na diversificação delas, muitas vezes pelo baixo orçamento presente nas escolas,
principalmente da rede pública de ensino que contam com pouca estrutura, e até mesma as
escolas que possuem um laboratório de informática muitas vezes tem o seu potencial limitado
devido a espaço, número de máquinas e até mesmo o conhecimento e preparo dos profissionais da educação para utilizá-lo. Porém vimos que existem métodos com um custo-benefício
mais baixo e que podem ser utilizados por qualquer professor, precisando apenas da vontade,
criatividade e técnicas de ensino para que sejam alcançados ótimos resultados.
O fato é que essa nova geração de alunos precisa de métodos diversificados para que
sejam cativados e as tecnologias educacionais cumprem um grande papel no ensino e na luta
contra a monotonia e o desânimo em sala de aula, é preciso apenas que o professor queira
trazer essas ferramentas para o seu local de trabalho e utilize-as da melhor forma possível
com planejamento e diversidade.

30 - junho/2021 - Educar FCE

404

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

REFERÊNCIAS
ALTHAUS, Neiva. Os jogos online como ferramentas na resolução de problemas com o uso de tecnologias digitais.
Dissertação de Mestrado. UNIVATES, Lajeado, 2015.
D’ AMBRÓSIO, U. Educação matemática: da teoria à prática. 4 ed. São Paulo: Papirus,1996.
GAMA, Rodrigo Farias. Uso de jogos digitais como artefatos para o ensino de função do primeiro e segundo graus.
Dissertação. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016.
GRAVINA, Maria Alice, Santarosa, Lucila Maria Costi. (1998) A Aprendizagem da Matemática em Ambientes Informatizados. Informática na Educação: Teoria e Prática, vol. 1, n. 1. Porto Alegre: UFRGS – Curso de Pós-Graduação
em Informática na Educação.
LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
MAZIVIERO, Hélio Fernando Gomes. Jogos digitais no ensino de matemática: o desenvolvimento.
POETA, Christian Douglas. Concepções metodológicas para o uso de jogos digitais educacionais nas práticas
pedagógicas de matemática no Ensino Fundamental. Teses e Dissertações PPGECIM, 2014.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Matemática Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental. MEC/SEF- Brasília: 1997.
REIS, Júnias Belmont Alves. “O Conceito De Tecnologia e Tecnologia Educacional Para Alunos Do Ensino Médio E
Superior”. 2009. Disponível em: <http://http://alb.com.br/arquivo-morto/edicoes_anteriores/anais17/txtcompletos/
sem16/COLE_932.pdf>. Acesso em 14 maio 2021.
TONÉIS, Cristiano N. A Experiência Matemática no Universo dos Jogos Digitais: O processo do jogo e o raciocínio
lógico e matemático. Doutorado em Educação Matemática, Universidade Anhanguera de São Paulo–UNIAN/SP,
2015.
SOUZA, Ludmila Bianca Schulz de. Avaliação da aprendizagem de conceitos lógico- matemáticos com utilização
de jogo digital. Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação) - Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2015.

30 - junho/2021 - Educar FCE

405

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Graduada em Pedagogia pela Universidade Nove de
Julho – UNINOVE (2007); Professora de Educação
Infantil na Rede Municipal de Ensino do Município
de São Paulo, CEI CEU Pêra Marmelo; Professora
de Ensino Fundamental na Rede Municipal de
Ensino do Município de São Paulo, EMEI Maria
Dailce M. da S. Gomes.

MÁRCIA CRISTINA
DA SILVA

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

406

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

A INFLUÊNCIA DA BNCC NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar e compreender a importância da brincadeira
na Educação Infantil. A Metodologia utilizada para a concretização da presente pesquisa foi de
base bibliográfica de cunho qualitativa por meio de informações, impressões, opiniões, pontos
de vista de forma a aprofundar e detalhar a temática proposta. O referencial teórico se baseou
na análise de artigos, documentários e produções científicas que discutem, refletem por meio
do pensamento de Brasil (1988, 1998, 2006. 2010, 2017), Ostetto (2000), Mainardes (2000),
Minayo (2009), Amorim (1995), Farias (2012), Oliveira (1995), Vygotsky (2007) dentre outros que
pesquisam sobre essa temática acerca da importância da brincadeira na Educação Infantil que
está garantida, portanto é um direito da criança de brincar, de interagir, de fazer descobertas por
meio da experiência, da concretização de suas brincadeiras e de suas interações com as crianças
na busca de conhecimento.

Palavras-chave: Formação Continuada; Docente; Prática Docente.
30 - junho/2021 - Educar FCE

407

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

INTRODUÇÃO

N

a infância é tempo de brincar e de receber cuidados. Mas é necessário fazer desses
momentos oportunidades para construção de conhecimentos. A influência da Base
Nacional Comum Curricular – BNCC que veio completamente diferente do que preconizavam os Referenciais Curriculares que traziam áreas do conhecimento com objetivos elásticos,
no entanto, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC traz ano a ano o que deve ser consolidado.
A Educação Infantil apresenta 6 grandes direitos que devem ser atendidos por meio de 5 Campos de Experiências que apresenta uma potência que precisa ser trabalhada na infância. Os campos
não apresentam fronteiras entre eles mas há uma um preocupação com o serviço e atendimento
dos direitos de aprendizagem por meio dos Campos de Experiências.
No segmento da Educação Infantil, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC propõe
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. É por meio desses objetivos de aprendizagem, desses objetos de conhecimento, desses conteúdos, dessas habilidades que o aluno vai construindo
competências e as estratégias utilizadas em sala de aula tem relevância no desenvolvimento das
habilidades e, consequentemente, das competências.
Portanto, formar uma pessoa competente não se refere apenas ao aspecto intelectual no sentido de mobilizar saberes acadêmicos, mas sim pensar no ser humano integral que desenvolvam
todas as suas potencialidades, uma vez que se inter relacionam de forma que o desenvolvimento de
uma potencialidade possibilite o desenvolvimento da outra é a explicitação das competências que
oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais
definidas na Base Nacional Comum Curricular – BNCC, pois um fecho de habilidades que se referem a contextos mais específicos caracteriza a competência no âmbito pré-configurado como se as
habilidades fossem micro-competências e a competência macro-habilidades.
Apesar da Base Nacional Comum Curricular – BNCC não ser um currículo e determinar como
cada instituição trabalha, traz alguns apontamentos, por exemplo, indicando que as estratégias de
colaboração são necessárias para formar esse ser humano integral.
É possível utilizar estratégias para que faça o aluno ser gestor de sua própria aprendizagem é
outra indicação, assim como selecionar metodologias diversificadas, ter avaliações e outros recursos
e formas de trabalho que esse documento cita para lembrar aqueles que construíram o currículo.
Para a concretização dos direitos no fazer educativo o professor precisa conhecer os alunos
para que esteja articulado às experiências de aprendizagens que vão acontecer por meio do brincar
e das interações que acontecem entre as crianças com as atividades propostas pelo professor.
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC aponta que todas essas aprendizagens desdobram e se articulam em seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento que se expressam nos
cinco campos de experiência propostos para a Educação Infantil. Todo esse arranjo gira em torno
de dois eixos estruturantes no Currículo que é o brincar e as interações.
Esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento, assim como as competências são eles que
vão dar o norte para a construção dos processos educativos que vão promover as aprendizagens
sintonizadas, com as necessidades, com as possibilidades e com os interesses das crianças junto
aos desafios da sociedade contemporânea.
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM
EDUCAÇÃO INFANTIL
Esse segmento está baseado em dois eixos estruturantes: o das interações e o das brincadeiras. Entende-se que é por meio da relação
com outras crianças e com os adultos que a
criança constrói conhecimentos e se apropria
deles, o que leva ao seu desenvolvimento e à
sua socialização e aprendizagem (AMORIM,
2011).
De acordo com a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC, as crianças de 0 a 5 anos
têm os seguintes direitos de aprendizagem e
desenvolvimento:
1.
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:
“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” (BNCC, 2017,
p. 36).
2.
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.
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
(BNCC, 2017, p. 36).

3.
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,
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 (BNCC, 2017,
p. 36).

4.
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,
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
(BNCC, 2017, p. 36).

5.
Expressar, como sujeito dialógico,
criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de
diferentes linguagens: “Expressar, como sujeito
dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por
meio de diferentes linguagens” (BNCC, 2017,
p. 36).
6.
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,
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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 (BNCC, 2017, p. 36).

A importância de se conhecer, assim
como aos outros, se revela novamente nos
Campos de Experiências. Considerando os
direitos de aprendizagem e desenvolvimento,
a Base Nacional Comum Curricular estabelece cinco campos de experiências pelos quais
as crianças podem aprender e se desenvolver. Esses Campos de Experiências e seus
respectivos definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento serão vistos no próximo capítulo.
Quadro 1 -

EIXOS, DIREITOS E CAMPOS DE
EXPERIÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS DA BNCC
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Os direitos de aprendizagem vão se
concretizar em situações – chamadas na
Base de “campos de experiência” – que o
currículo deverá prever, para que as crianças
comecem a relacionar suas vivências pessoais aos conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural da sociedade. Vamos ver
então os cinco campos de experiência da
Educação Infantil:
1.
O Eu, o Outro e o Nós – Constituir o próprio modo de pensar, sentir e agir.
É na interação com os outros – as outras
crianças e também com os adultos – que a
criança constrói sua identidade e, ao mesmo
tempo, questiona a si mesma e os outros.
No cuidado pessoal, ela vai desenvolver o
sentido de cuidar de si mesma e do próximo.
Na Educação Infantil também é o espaço e
o tempo de a criança entrar em contato com
outros grupos sociais e culturais, ampliando
o modo de perceber a si mesma e ao outro,
respeitando diferenças e valorizando identidades (BNCC).
2.
Corpo, Gesto e Movimentos – Explorar o mundo ao seu redor com os sentidos
e os movimentos, impulsivos ou não. Música, dança, teatro e brincadeiras são algumas
das linguagens que as crianças usam para se
expressar e que devem ser usadas na Educação Infantil, para que elas descubram as
potencialidades e os limites do corpo. Para
isso, é preciso dar a ela a oportunidade de
aproveitar e ampliar o repertório de movimentos, gestos, olhares e sons que vai descobrir
(BNCC).

Fonte: https://institutosingularidades.
edu.br/ Acesso em 16 jul. 2020.

3.
Traços, Sons, Cores e Formas –
Explorar diversas linguagens e conviver com
diferentes manifestações artísticas, culturais
e científicas, locais e universais. Desenvolver
senso estético e crítico. A criança vai aprender a criar, individual e coletivamente, apreciar
e se manifestar, desenvolvendo a sensibilidade e a criatividade (BNCC).
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4.
Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação – Promover experiências nas quais
as crianças possam falar e ouvir, ampliando
sua forma de interagir com as pessoas, agora não mais usando somente o corpo, mas
inserindo-se no mundo da língua materna.
Escutando histórias, participando de conversas, descrevendo situações e objetos, criando narrativas sozinha ou em grupo, a criança
se constitui como sujeito ao mesmo tempo
singular e pertencente a um grupo social. É
também a entrada na cultura escrita: quando ouve e acompanha a leitura de textos e
observa como eles circulam na sociedade, a
criança cria o gosto pela leitura e pelos livros,
diferencia ilustração de escrita e constrói hipóteses sobre a escrita (BNCC).
5.
Espaços, Tempos, Quantidades,
Relações Transformações – Promover situações em que a criança observe, manipule objetos, investigue e explore seu entorno, crie e
confira hipóteses, busque informações e respostas às suas dúvidas e curiosidades. Assim
ela amplia seu conhecimento sobre o mundo físico, a sociedade e a cultura e depois
usa esse conhecimento em seu cotidiano. No
campo do mundo físico, o corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais e as plantas e a
transformação de materiais; no mundo sociocultural, as relações sociais e as profissões,
as tradições e os costumes; no campo da
matemática, as experiências matemáticas de
contagem, ordenação, comparação de quantidade e tamanhos e as formas geométricas.
Tudo isso é objeto de curiosidade das crianças desde pequenas (BNCC).
A Base Nacional Comum Curricular –
BNCC nos dá grandes pistas. No caso da
Educação Infantil, temos que ter como foco
tanto os eixos norteadores, quanto os direitos
de aprendizagem e também os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento.
Eles são os nossos guias, que possibilitam auxiliar a pensar sobre o que o aluno realmente precisa para se desenvolver e
aprender. O que ele deve aprender? A BNCC

nos dá este norte. Como montar o nosso plano de ensino? Para essa resposta precisamos
ir além do documento proposto.
Vários autores falam sobre planejamento. Porém, o planejamento educativo deve ser
assumido no cotidiano como um processo de
reflexão, pois, mais do que ser um papel preenchido, é atitude e envolve todas as ações
e situações do educador no cotidiano do seu
trabalho pedagógico.
É de fundamental importância planejar
uma vez que o conhecimento científico às
crianças, pois:
[...] ao organizar seu currículo, de possibilitar que as crianças vivenciem o máximo de experiências, partindo daquelas
que suas condições concretas de vida lhe
permitam acessar e ampliando seus conhecimentos sobre o mundo. Evidencia-se, ainda, como seria inadequado limitar
as possibilidades de exploração desse
mundo a conteúdos e formas fechadas,
restritas, inflexíveis que não consideram
as múltiplas dimensões do seu processo
de aprendizagem e desenvolvimento e
que não se abrem para os interesses das
crianças (FARIA, 2012, p. 74).

Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para empreender uma viagem de conhecimento, de
interação, de experiências múltiplas e significativas para com o grupo de crianças. Planejamento pedagógico é atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente.
Ao contrário, é flexível e, como tal, permite ao educador repensar, revisar e buscar
novos significados para sua prática pedagógica. O planejamento marca a intencionalidade
do processo educativo mas não pode ficar só
na intenção, ou melhor, só na imaginação, na
concepção (OSTETTO, 2000).
Observando o trecho da Luciana Ostetto, duas palavras merecem destaque na
hora de pensar o planejamento: intencionalidade e flexibilidade. O professor deve ter a
intenção todo o tempo, durante o momento
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de brincadeiras livres há intenção, durante o
momento de escolha de trabalhos em cantos
há intenção, durante o momento de lanche
há intenção, assim como em todos os outros.
Por trás de cada uma dessas ações, o
professor deseja propiciar uma ou, em geral,
várias aprendizagens. Essa intenção decorre da pergunta “o que eu quero que meus
alunos aprendam?” e, para essa pergunta,
a Base Nacional Comum Curricular – BNCC
é de grande valia. Ela auxilia o professor a
pensar em objetivos de aprendizagem e desenvolvimento necessários às crianças desde
bebês. Vimos, inclusive, que a Base Nacional
Comum Curricular – BNCC separa esses objetivos em 3 blocos: bebês (zero a 1 ano e 6
meses); crianças bem pequenas (1 ano e 7
meses a 3 anos e 11 meses) e crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
Ostetto (2000) chama atenção de aspectos importantes na hora de refletir sobre a prática, como o fato de que é intencional a forma
como a professora recebe a criança ao chegar
na escola, como orienta a higiene pessoal e
como a alimenta: “Planejar na Educação Infantil
é planejar um contexto educativo, envolvendo
atividades e situações desafiadoras e significativas que favoreçam a exploração, a descoberta
e a apropriação de conhecimento sobre o mundo físico e social (OSTETTO, 2000).
Essa ideia reforça que não estamos nem
no berçário nem nos outros anos da Educação Infantil apenas para cuidar das crianças,
o nosso papel vai muito além disso, a Educação é muito além disso. Pensar no desenvolvimento dessas crianças é primordial, em
todos os aspectos que os envolvem.
Oliveira (1995) narra que o que se passa nas trocas afetivas entre adultos e crianças também faz parte da prática educativa.
Essas situações ocorrem na interação entre
o educador e o bebê enquanto este está tomando banho, ou entre as crianças quando
conversam durante o almoço. Nestes momentos estão trocando experiências e significados
e ampliando seu repertório de ações.

Muito embora tenhamos até agora frisado a importância de se ter intenção a cada
passo, há um outro lado dessa trajetória: a
flexibilidade. Ter intenção de seguir objetivos
não significa ter uma camisa de força. O professor tem que ter flexibilidade para perceber que seus alunos estão cansados e que é
momento de mudar de atividade. Ele precisa
ter jogo de cintura para perceber que há outra atividade de maior interesse dos alunos
que proporciona atingir os mesmos objetivos.
Ele precisa também ter flexibilidade para perceber que um questionamento feito o tirará
da rota prevista anteriormente, mas propiciará uma rica oportunidade de aprendizagem,
ainda que de outras coisas além do que tinha
proposto para aquele dia. Há inúmeras situações em que esse professor, na hora H, terá
que mudar o percurso.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como
aporte teórico o pensamento e os resultados
de pesquisas de autores consagrados que
refletem sobre a temática, tendo presente que
a formação continuada deve ser o anseio de
todo corpo docente que terá mais condições
de responder aos anseios que a sociedade
coloca e espera dos futuros cidadãos.
O referencial teórico se baseou na análise de artigos, documentários e produções
científicas que discutem, refletem por meio
do pensamento de Brasil (1988, 1998, 2006.
2010, 2017), Ostetto (2000), Mainardes
(2000), Minayo (2009), Amorim (1995), Farias (2012), Oliveira (1995), Vygotsky (2007)
dentre outros que pesquisam sobre essa temática a importância da Base Nacional Comum Curricular – BNCC para a Educação
Infantil.
Esta abordagem para Minayo (2009)
estar preocupada:
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[...] com um nível de realidade que não
pode ou não deveria ser quantificado. Ou
seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações,
das crenças, dos valores e das atitudes.
[...] O universo da produção humana que
pode ser resumido no mundo das relações, das representações e da intencionalidade e é o objeto da pesquisa qualitativa
dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos (MINAYO,
2009, p. 21).

A Base Nacional Comum Curricular
– BNCC não tem um único objetivo para a
Educação Infantil, o que ela propõe um novo
olhar para Educação Básica com um todo.
No entanto, ela inova ao reconhecer a importância do segmento da Educação Infantil para
a formação da subjetividade e da identidade
da criança.
A Base Nacional Comum Curricular –
BNCC coloca a intencionalidade pedagógica
as ações educativas e essa intencionalidade
exigirá do professor uma revisitação na sua
prática, nos seus recursos e instrumentos que
utiliza em suas aulas com ações que contemplem sistematicamente o refletir, o organizar,
e planejar, o selecionar, o pesquisar, o mediar
e o monitorar.
Essas estratégias devem garantir a variedade de ações que permitam o desenvolvimento dos seus direitos de aprendizagem:
conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Não caberá mais ações ou
planejamentos que não estejam vinculados
com a intencionalidade muito clara de se alinhar aos direitos de aprendizagem.

A Educação Infantil é entendida como
parte da Educação Básica ela precisa ter esse
olhar de atividades intencionais, de um contexto de aprendizagem, traçado, planejado
para se alcançar esses direitos de aprendizagens e assim proporcionar o desenvolvimento
pleno, global da criança em seu processo de
ensino-aprendizagem,
Os efeitos gerais da política tornam-se
evidentes quando aspectos específicos
da mudança e conjuntos de respostas
(observadas na prática) são agrupados
e analisados. Um negligenciamento de
efeitos gerais é mais comum em estudos
de casos particulares que tomam uma
mudança ou um texto político e tentam
determinar seu impacto na prática (MAINARDES, 2006, p. 54).

Cabe ressaltar que existem dois eixos
norteadores, estruturantes da Educação Infantil que giram em torno das interações e
das brincadeiras. Interagir com o outro, com
o mundo, com o conhecimento, com os adultos, com os pares, isto possibilita à criança
os seus direitos de aprendizagem. As brincadeiras não podem ficar de fora, o brincar na
Educação Infantil tem um viés muito pedagógico na aprendizagem.
Vygotsky (2007) afirma que quando a
criança brinca ela está fazendo isso para tentar compreender o mundo. O brincar além de
trabalhar a dimensão lúdica que faz parte do
universo da criança que é a fantasia, que é a
brincadeira com um papel de extrema importância na consolidação das aprendizagens,
na vivência e nas representações do mundo.

As ações repetitivas perderão o espaço, por exemplo, a rodinha, a contação de
histórias, a chegada, tudo isso deverá estar
alinhado a um dos direitos de aprendizagem
ou a todos eles. Esse espaço educativo, esse
ambiente deverá passar a ser um ambiente
investigativo, dialógico e de construção para
assim, garantir o desenvolvimento pleno das
crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na Educação Infantil se pode pensar que os direitos de aprendizagem e desenvolvimento
como preconiza a Base Nacional Comum Curricular – BNCC serão contemplados nos cinco
campos de experiência que apontam para as experiências fundamentais para que a criança
aprenda e se desenvolva. Esses campos estão divididos em objetivos de aprendizagem específicos para as diferentes faixas etárias enfatizando noções, habilidades, atitudes e valores
que as crianças de zero a cinco anos devem desenvolver ao longo dessa primeira etapa de
educação.
Os campos, eles valorizam a imersão das crianças em práticas sociais e culturais permeadas pela ludicidade, pelas interações que por sua vez promovem aprendizagens significativas, ou seja, é o que a gente chama de experiências. Esses campos vão fornecer pistas
para a intencionalidade educativa, ou seja, a maneira como o educador vai organizar e propor
a oferta de experiências para que ela seja impressa nas práticas pedagógicas colocando a
criança como protagonista deste processo.
Para a Educação Infantil se pode pensar que planejar uma atividade ou uma sequência
de atividades, por exemplo, os cinco campos de experiência devem ser pensados de forma
integrada. Isso significa dizer que o objetivo dos diferentes campos podem estar presentes em
uma mesma atividade. Por exemplo, o professor na Creche pode ter como intencionalidade
observar e analisar como as crianças bem pequenas exploram, investigam, experimentam
situações do ambiente escolar, assim poderá escolher preparar o ambiente com elementos
que despertem a curiosidade e o senso estético das crianças.
O professor poderá escolher o pátio da Escola para dispor com tecidos diversos com
texturas e cores variadas, pendurá-los nas árvores, nos brinquedos do espaço determinado,
enfim, proporcionando um ambiente totalmente diferenciado do que as crianças estão acostumadas a interagir. Essa proposta coloca o espaço como terceiro educador e esse espaço
diferente vai permitir novas experimentações e explorações por parte das crianças.
A partir dessas construções e elaborações se pode identificar diversos objetivos de
aprendizagem por trás dessa atividade entre eles: demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades, maneiras de agir e pensar,
coordenar as atividades manuais, atendimento adequado aos seus interesses e necessidades
em diversas situações.
Pode-se identificar o expressar-se livremente por meio do desenho, pintura, colagem,
dobradura, escultura criando produções bidimensionais e tridimensionais ou até mesmo aquele que diz de observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ações
sobre eles no experimento desenvolvendo fenômenos naturais e artificiais.
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A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE PEDAGOGIA
RESUMO: Objetivo que se pretendeu alcançar na elaboração deste estudo foi a caracterização
do curso de Pedagogia, considerando sua trajetória até os dias atuais, bem como a função
e a relevância da prática experimental proporcionada pelo estágio supervisionado, durante a
graduação. É lançado olhar sobre as transformações e adequações do currículo de Pedagogia,
considerando o caráter científico desta área do saber, como também a relação desta graduação
com a Educação, de forma ampla, e com o mercado de trabalho.

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

E

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

Com a reforma constitucional de
12/08/1834, as Províncias empreenderam iniciativas para a instituição de escolas, oportunidade na qual no Brasil surgiram as primeiras
escolas normais. Esta ação foi decorrente de
um movimento que buscava a descentralização.
O propósito das primeiras escolas normais do Brasil foi a formação exclusiva do
sexo masculino, demonstrando como a exclusão era um fator presente. Na escola primária, o currículo destinado às mulheres possuía elementos diferentes e era reduzido em
relação ao do sexo masculino. Objetivava, em
suma, a formação para o trabalho doméstico.

Ao final do período imperial ocorreu a
abertura das escolas normais para as mulheres, contudo, já aí era possível identificar o
lugar da mulher na educação como uma extensão do papel de mãe, de modo que seria
encarregada da educação da primeira infância, como apontam Tanuri (1979) e Siqueira
(1999).
O magistério apresentava-se, então,
como uma possibilidade de articulação da
função doméstica da mulher com o mundo
do trabalho. Além disso, os homens não eram
atraídos pelo magistério em escolas primárias, considerando a baixa remuneração, o
que significava um problema de mão-de-obra, solucionado pela formação e contratação
de professoras mulheres, conforme Tanuri
(1979).
Schneider (1993) salienta a prática de
várias províncias que consistia em encaminhar órfãs para o magistério para que pudessem iniciar sua vida profissional, buscando,
assim, oferecer uma possibilidade à jovem
que não fosse necessariamente o matrimônio
ou até mesmo o serviço doméstico. Entretanto, esta prática também visava à exploração
da mão-de-obra das órfãs em troca de salários irrisórios.
Segundo a autora, os currículos começaram a adotar um caráter mais complexo
em 1880, por meio do Decreto 7.247, de
19/04/1879, quando ficou determinada a
inserção das seguintes disciplinas: Álgebra
e Geometria, Língua Francesa, Geografía e
Cosmografia, Aritmética, Metrologia e Escrituração Mercantil, História Universal, Língua
Nacional, História e Geografia do Brasil.
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Também deveriam estar presentes
questões sobre ciências, higiene, direito, economia política, filosofia, desenho, caligrafia,
música vocal, ginástica, além de Economia
Doméstica e trabalhos de agulha (especificamente para alunas) e prática manual de
ofícios (destinado aos alunos). Neste decreto
a duração do curso é determinada em séries
de matérias condicionadas a exames, e não
em anos.

Ficam instituídos o ensino primário de 8
anos (elementar e complementar), a constituição de “grupos escolares”, os quais união escolas afastadas e isoladas, com escolas que
classificavam os alunos de acordo com seu
nível de adiantamento, além da instituição de
um curso superior, o qual funcionaria anexo
à Escola Normal, que possuía a finalidade de
formar aqueles que atuariam no magistério
das escolas normais e dos ginásios.

O advento da República não modificou
de forma expressiva a instrução pública. Houve, contudo, a continuidade das tendências
nascidas no império, segundo Nagle (1977).
A Educação na República foi, por tanto, pouco desenvolvida. O movimento nacionalista,
que se fortaleceu a partir da Primeira Guerra,
impulsionou a instituição de escolas normais
financiadas pelo Governo Federal.

A Escola Normal ainda tinha a cadeira Pedagogia e Direção de Escolas como a
única destinada à formação pedagógica docente, contudo, o currículo foi ampliado, dando destaque a disciplinas científicas. O curso
passou a ter duração de quatro anos e exames para ingresso foram introduzidos, como
elucidam Tanuri (1979) e Monarcha (1999).

Tanuri (1979) destaca que este avanço
não foi muito significativo em todo o país porque cada Estado se organizou de uma maneira. Alguns Estados de postura progressista, contudo, apresentaram grandes avanços
quantitativos e qualitativos em relação à formação de professores. São Paulo, que havia
se transformado no polo econômico do Brasil,
manteve durante os 30 anos iniciais da República uma política de formação de professores
que serviu de modelo para outros Estados.
Conforme Tanuri (1979), a ampliação
do currículo da escola normal ocorreu a partir
da reforma paulista (12/03/1890). Ideias de
Pestalozzi já estavam presentes nestas escolas. A Lei 88 de 08/09/1892, bem como a
alteração feita pela Lei 169 de 07/08/1893,
exprimem anseios das elites paulistas para o
ensino público.

O autor aponta que a Escola Normal
Superior permaneceu na legislação brasileira
até 1920, apesar de não ter sido colocada
em prática da forma como foi idealizada. São
Paulo permaneceu com um ensino de tipo
único, embora a Lei Orgânica do Ensino Normal (1946) instituísse a existência de dois níveis de escolas de formação. Posteriormente,
outros Estados chegaram à mesma realização a partir da Lei 5.692/72.
Ainda em 1920, existiam dez escolas
normais públicas em São Paulo. Foram criados cursos complementares com duração de
dois anos, que fariam um papel de intermediar
o primário e o normal em 1917. A Reforma
realizada por Afrânio Peixoto perpetrou uma
cisão do curso normal em um ciclo preparatório e um ciclo profissional.
O curso complementar funcionava como
um curso primário superior, junto ao secundário. Era uma ligação entre a escola primária
e o curso normal. Nagle (1974) cita que reformas ocorridas posteriormente modificaram
a duração do curso normal para cinco anos,
composto de um ciclo geral (3 anos) e um ciclo profissional (2 anos). A Escola Nova foi a
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base que trouxe para o currículo a psicologia
e a didática, por meio de disciplinas como
a sociologia, desenho e trabalhos manuais,
história da educação e biologia e higiene.
A partir de 1930, estudos, conferências,
publicações e debates possibilitaram a implantação de uma política de educação que
resultou em uma Escola de Professores no
Distrito Federal, como aponta Vidal (1995).
Dessa forma, o professor primário era
formado em dois anos, e sua formação abrange disciplinas como psicologia educacional,
desenho e educação física, biologia educacional, música, recreação e jogos, história da
educação, matérias de ensino (que diziam
respeito propriamente à linguagem, leitura,
cálculo, estudos sociais, literatura infantil e
ciências naturais).
A Universidade do Distrito Federal incorporou a Escola de Professores em 1935.
Surgia a Faculdade de Educação, a qual concedia a “licença magistral”. Em São Paulo,
conforme Vidal (1995), o Código de Educação – Decreto 5.8884 de 21/04/1933 instituiu curso de formação para professores primários, curso de formação para professores
secundários e cursos voltados à especialização de diretores e também inspetores, na Escola de Professores, a qual foi incorporada à
Universidade de São Paulo em 1934.
Novas funções educativas foram surgindo ao longo do tempo, de modo que cursos de aperfeiçoamento também passaram
a constituir a formação dos professores e
demais profissionais envolvidos com a Educação.

A autora afirma que tal perspectiva demonstra que a finalidade tecnicista da educação originou a fragmentação do trabalho
no âmbito pedagógico. Este é o momento do
surgimento de funções como a Supervisão
Escolar. Passaram a ser incorporadas tais especialidades ao currículo de Pedagogia com
o Parecer 252/1969.
Na vigência da Lei 4.024/1961, o curso secundário e o normal foram unificados,
foi organizada uma série posterior (a terceira)
que abrangia diversas áreas e foi instituído o
período da quarta série para as disciplinas de
formação relacionadas diretamente à Educação (CAMPUS, 1987). O curso normal teve
a procura diminuída em decorrência de tais
mudanças.
A Lei 5.540/68 demonstra o impacto do
regime militar sobre a organização do ensino
superior, com a alteração realizada no currículo do curso de Pedagogia, de modo a dividi-lo
em habilitações técnicas.
As Diretrizes e Bases estabelecidas pela
Lei 5.692/71 fizeram com que a profissionalização antes realizada no ginásio deixasse
de existir, instituindo a Habilitação Específica
para o Magistério (HEM). A Lei traz em seu
artigo 29:
[...] a formação de professores e especialistas para o ensino de 1o e 2o graus
será feita em níveis que se elevem progressivamente, ajustando-se às diferenças culturais de cada região do país e
com orientação que atenda aos objetivos
específicos de cada grau, às características das disciplinas, áreas de estudo e às
fases de desenvolvimento dos educandos
(BRASIL, 1971).

Após 1964 a escola passou a ser pensada e operada sob a visão da modernização,
buscando eficiência e produtividade na preparação para o trabalho. Assim, como aponta
Silva (1991), está em voga a Teoria do Capital
Humano.
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As exigências para o exercício do Magistério colocadas pela Lei 5.692/71 incluíam:
a) no ensino de 1o grau, da 1a à 4a séries, habilitação específica de 2o grau,
realizada no mínimo em três séries; b) no
ensino de 1o grau, da 1a à 8a séries,
habilitação específica de grau superior,
representada por licenciatura de curta
duração; c) em todo o ensino de 1o e
2o graus, habilitação específica de nível
superior, correspondente à licenciatura
plena (BRASIL, 1971).

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

nando, inclusive, a diminuição da procura e
o fechamento de diversos cursos (MELLO et
al., 1983).
Em 1982 foi elaborado o projeto que
daria vida aos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), o qual
possuía a finalidade de transformar as escolas normais no sentido de adequá-las à formação de profissionais considerando o âmbito
técnico e político. Assim, o CEFAM possuía
uma característica de formação inicial, mas
também de formação continuada, voltado a
professores de educação pré-escolas e também para as séries iniciais, como destaca
Cavalcante (1994).
Em 1996, a Lei 9.394 definiu diretrizes
e bases sob as quais os cursos de nível superior seriam regidos, formando-se um modelo único de formação superior na área da
Educação.
Silva (1999) destaca que entre 1939 até
1972 o curso passou por diversas regulamentações, as quais buscavam, de certo modo,
definir sua identidade. O autor sinaliza que
desde o início o curso de Pedagogia é alvo de
discussões advindas da dúvida sobre ter ou
não um conteúdo específico que o justifique.
Brzezinski (1996) lembra que até 1945
o curso de Pedagogia seguia sem apresentar
grandes mudanças ou problemas. Contudo,
com o parecer 251/62, de autoria do conselheiro Valnir Chagas, buscou resolver a questão relativa à separação da formação docente
e a formação técnica, ou seja, a formação
do professor primário nível sUperior e a dos
técnicos da educação (bacharéis) em nível de
pós-graduação.
O conselheiro não tinha a intenção de
extinguir o curso de Pedagogia, mas sim de
promover uma readequação, de modo que
sua definição ficasse mais clara. O currículo
era outra questão que gerava insatisfação dos
alunos do curso.
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O curso oferecia poucas possibilidades
de instrumentalização para a prática de suas
funções no mercado de trabalho, o qual não
conseguia absorver os egressos do curso.
Entre 1960 e 1964 o tecnicismo e a necessidade de se formar trabalhadores para o mercado capitalista eram o foco da Educação e
os profissionais que nela trabalham também
deveria atender ao apelo desenvolvimentista
da época, buscando provocar a dinamização
da economia do país em uma“[...] etapa do
capitalismo brasileiro dedicada aos investimentos em educação alicerçados no ideário
tecnicista” (BRZEZINSKI, 1996, p. 58).

Conforme Brzezinski (1996), esse parecer propôs a concomitância do ensino, do
conteúdo e do método, com duração prevista
para quatro anos (para o Bacharelado e a Licenciatura), de modo que o esquema 3 anos
+ 1 ano fosse extinto. Entretanto, na prática,
isso não ocorreu. A licenciatura continuou dedicando a maior parte do curso, três anos, à
formação específica e o último ano à prática
de ensino.

As políticas educacionais eram orientadas, portanto, por uma “ideologia tecnocrata”,
à qual todos estavam submetidos, e a educação tornou-se instrumento de aceleração do
desenvolvimento econômico do país e também de progresso social.

A instituição de ensino decidia quais
das disciplinas a seguir seriam a 6ª e a 7ª a
serem cursadas: Biologia, História da Filosofia, Estatística, Métodos e Técnicas de Pesquisa Pedagógica, Cultura Brasileira, Educação
Comparada, Higiene Escolar, Currículos e
Programas, Técnicas Audiovisuais de Educação, Teoria e Prática da Escola Primária, Teoria e Prática da Escola Média e Introdução à
Orientação Educacional.

Conforme as demandas do mercado de
trabalho, o Conselheiro Valnir Chagas elabora
em 1969 o parecer CFE n. 252, o qual coaduna com as expectativas da época, visando à formação do professor para o ensino
normal (licenciado), e de especialistas para
as atividades de orientação, administração,
supervisão e inspeção dentro das escolas e
do sistema escolar.
O currículo também sofreu alterações,
não mais oferecendo uma base comum de
estudos a todos e ao especialista uma habilitação específica para determinadas tarefas. Silva (1999) considera que o parecer n.
252/69, trouxe prejuízos e contribuiu para a
deterioração do curso. O pedagogo continuou
a ter problemas no mercado de trabalho (escolas), pois havia agora muitas especialidades e não havia colocação para tantos profissionais especialistas formados pelo curso
de Pedagogia.

O currículo mínimo compreendia sete
matérias, assim distribuídas: 1- Psicologia
da Educação, 2-Sociologia (Geral, da Educação), 3-História da Educação, 4- Filosofia da
Educação, 5-Administração Escolar.

O Decreto-Lei n. 53/66 foi publicado em
novembro de 1966, fixando os princípios e as
normas de organização para as universidades
federais. Determinou que as Faculdades de
Filosofia, Ciências e Letras foram reorganizadas e formaram uma única unidade conforme
o artigo 4.
Este Decreto foi incorporado em 1968
na Lei n. 5.540 que fixava normas de organização e funcionamento do ensino superior.
Ficou definido, no artigo 30, que os especialistas dos sistemas de ensino, atuariam
desenvolvendo funções de Administração,
Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação.
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Em 1969, por conta da Reforma Universitária, o curso de Pedagogia foi reformulado
por meio do parecer nº 252/69, também de
autoria do conselheiro Valnir Chagas. A duração mínima do curso seria de 2.200 horas
distribuídas em três anos e no máximo em
sete anos letivos.
Segundo Brzezinski (1996) Ficou definido também que a estrutura curricular seria
composta de duas partes. A primeira, comum,
abrangeria as seguintes matérias: Sociologia
Geral, Filosofia da Educação, Didática Sociologia da Educação, Psicologia da Educação
e História da Educação. A segunda parte, diversificada e propriamente profissionalizante,
corresponde às áreas mencionadas no Art.
30 da Lei 5.540/1968 ampliadas pelo parecer 252/1969 para cinco.
Tais áreas desdobraram-se em oito habilitações, a serem oferecidas em nível de
graduação. Apresentam-se da seguinte forma: orientação educacional, magistério das
disciplinas pedagógicas do segundo grau,
administração escolar, inspeção escolar e
supervisão escolar. A habilitação em planejamento educacional fica prevista em nível de
pós-graduação. A licenciatura curta possibilita que fossem ministradas as habilitações de
supervisão escolar, administração escolar e
inspeção escolar.
No Parecer CFE n. 252/69 foi abolida
a distinção entre bacharelado e licenciatura
em Pedagogia. Houve também a introdução
da proposta da formação dos “especialistas”
em administração escolar, inspeção escolar,
supervisão pedagógica e orientação educacional juntamente com a habilitação para a
docência nas disciplinas pedagógicas dos
cursos de formação de professores.

Definiu-se o título de licenciado como
padrão a ser obtido em qualquer das habilitações, ficando a disciplina de Didática incluída como obrigatória no currículo, inserida
no Núcleo Comum do curso. Manifestações e
tentativas dos conselheiros do Conselho Federal de Educação de reformular as Diretrizes
do Curso ocorreram na década de 1970.
Para Brzezinski (1996), em 1970 houve
uma negação do curso de Pedagogia como
Ciência:
Essa negação da Pedagogia como Ciência é postulada por alguns teóricos da
educação que a consideram desprovida
de um quadro teórico específico de referências e uma prática metodológica, os
quais a centraram em seu campo de conhecimento e delimitam os saberes afins.
Desse modo, a Pedagogia passou a ser
estudada mediante aporte epistemológico das ciências da educação, consideradas auxiliares. Apesar de tentativas feitas
pelos pesquisadores, a concepção e o
conteúdo da Pedagogia ainda continuam
imprecisos e controvertidos, por conseguinte, seus limites continuam indefinidos e fracionados numa série de ângulos
parciais que comprometem a unidade da
prática educacional (BRZEZINSKI, 1996,
p.72).

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

1988 E 1991 (SAVIANI, 1996, p. 33).

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

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

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

Sendo assim, para que a formação do
profissional da Educação seja sólida e completa, faz-se necessário que a relação teoria-prática seja considerada e aplicada.
Ao praticar sua docência, o educador,
sujeito formador, não pode ver seu educando como um objeto para o qual ele transfere
todo o seu conhecimento, de modo que o seu
aluno, embora não tenha os mesmos conhecimentos que seu professor, possa também
proporcionar trocas de experiências e aprendizagens. Conforme Freire (1996, p. 23),
“quem ensina aprende ao ensinar e quem
aprende ensina ao aprender”. O aluno não
é um objeto que precisa ser mudado, assim
como educando e educador não são objetos
um do outro. O fato é que quando o educador
ensina, ele está exercitando a sua prática e,
por consequência, o outro responde o que
lhe foi ensinado.
O professor possui uma formação ampla e, para que seja consistente, necessita
que a teoria e a prática sejam relacionadas
de modo a consolidar saberes e promover
noções gerais sobre a Educação. Assim, o
estágio deve ser compreendido pelo estagiário como uma oportunidade de colocar em
prática os conteúdos do universo acadêmico.
A Prática de Ensino e Estágio Supervisionado estão presentes em todos os cursos de licenciatura, e devem ser considerados como
instrumentalização fundamental no processo
de formação profissional de professores. Assim, são segmentos importantes na relação
entre trabalho acadêmico e a aplicação das
teorias, representando a articulação dos futuros professores com o espaço de trabalho, a
escola, a sala de aula e as relações a serem
construídas (GODOI; SAIKI, 2007, p. 27).
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Dessa forma, pode-se compreender
como o estágio é imprescindível para que o
estudante experimente a vivência das situações pedagógicas, bem como todos os aspectos que permeiam e estão envolvidos na
dinâmica escolar.
Significa uma oportunidade indispensável que viabilizou o contato com o fazer
docente e sua organização e proporcionou a
percepção de que o professor possui o importante papel de articular conhecimentos em
prol da viabilização de todo o processo de
desenvolvimento e aprendizagem do aluno,
mediando e potencializando a aquisição do
conhecimento, a construção de identidade e
de socialização.
Assim, de forma geral, constitui-se
numa valiosa experiência, a qual possibilita
que a prática docente se articule com os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do
curso, potencializando a aprendizagem e a
formação profissional, pois propicia reflexões
e análises importantes, para o profissional de
Pedagogia. Por meio dele, é possível constatar a relação existente entre teoria e prática,
tornando concretos saberes que, ao longo do
curso de Licenciatura, podem ser compreendidos de forma abstrata.

Também é importante salientar que há
de se estabelecer uma relação em que não
se pode tratar a educação como sendo:
[...] um fato isolado da política e do social, mas sendo ela formada, estabelecida
com as pessoas e nos diversos segmentos da comunidade. Portanto, a educação
não é um fenômeno neutro, mas sofre os
efeitos do jogo do poder, por estar de fato
envolvida na política (ARANHA, 2006, p.
24).

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

Sobre a influência da relação entre aluno e professor, Elias (2000) afirma que as
modificações comportamentais da área afetiva possibilitam que a escola aja de acordo
com seu papel de instituição social.
É considerando a escola como meio
de convívio social que se deve atentar às
características e necessidades dos indivíduos envolvidos. Uma vez que não se pode
fragmentar o ser, isolando seu emocional na
tentativa de lidar apenas com o intelecto, o
professor deverá ser capaz de identificar a
maneira mais eficaz de trabalhar com o aluno de forma plena. Para que isso ocorra, é
necessário considerar as peculiaridades do
aluno em cada fase de seu desenvolvimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa foi possível verificar a trajetória do curso de Pedagogia no
Brasil e as transformações que ocorreram ao longo da História, no que se refere à preparação
de docentes.
Na vivência em sala de aula, é possível notar que diferentes aspectos permeiam o convívio social na escola e o quanto a aprendizagem recebe influências desses fatores. Também
se verifica o quanto o lúdico, ou seja, a aprendizagem prazerosa. É imprescindível para que
os alunos se mantenham motivados. Nesse contexto, o professor atua como mediador do
processo de construção do conhecimento dos alunos, estimulando-os e incentivando-os.
Por ser o estágio momento de articulação entre conhecimentos teóricos e a prática
pedagógica, é uma etapa de máxima relevância e deve ser compreendida como integrante
indispensável para a formação docente.
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EDUCAÇÃO E QUILOMBO
RESUMO: Este artigo estuda os povos quilombolas, conceitos, educação e suas implicações na
sociedade atual, principalmente no que diz respeito ao quadro atual de exclusão social no Brasil.
Pretende igualmente estabelecer um contraponto entre os atuais impasses ao entendimento do
artigo 68 da Constituição Brasileira, que se refere às comunidades remanescentes de quilombos,
e o processo de regulamentação dos conteúdos escolares. O quilombo é uma questão importante
desde os primeiros focos de resistência dos negros até a redemocratização do país. Falar dos
quilombos e dos quilombolas é fazer uma reflexão política atual. Também foi possível discutir a
educação formal das populações negras, com destaque para a Educação Escolar Quilombola.
Para isso, foi feito um estudo bibliográfico a fim de falar acerca do histórico da educação formal
dada aos negros e a atuação do movimento negro buscando garantia de direitos, as conquistas
no campo educacional e a luta por ações afirmativas, além da criação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola.

Palavras-chave: Quilombo; Educação; Exclusão Social.
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INTRODUÇÃO
O objetivo geral deste artigo foi estudar os quilombos e se as práticas no currículo das
escolas estão sendo fundamentadas no conjunto das políticas públicas de Educação; como
objetivos específicos :analisar o Projeto Político Pedagógico (PPP) com a finalidade de entender se ele está atendendo a comunidade local, ou seja, analisar o currículo que está sendo
adotado na Educação Quilombola focando nas práticas pedagógicas em sala de aula.
Questiona-se se há na escola dentro dos quilombos um currículo específico para a
Educação Quilombola? Quais são os problemas encontrados pelos professores e alunos
daquele lugar?
O papel dos povos africanos e da diáspora no contexto do desenvolvimento local (Brasil) e global da Humanidade foi de fundamental importância, para que alunos e professores
pudessem ter uma imagem positiva e mais real da população negra.
Esse estudo vem tomando lugar nas universidades brasileiras, e dá instrumento ao negro
para desenvolverem movimentos sociais a favor da cidadania da população negra no Brasil.
Essa nova visão veio com conquistas como a aprovação da Lei 10.639, que aborda o ensino
da história da África nas escolas.
Justifica-se esse artigo a necessidade do professor atualmente ensinar a história do
Brasil, temos que falar dos negros que foram escravizados, entender sua importância para
o Brasil, como escravos, e atualmente reconhecê-los como povos de direito. Os escravos
negros queriam muito a liberdade, e estavam sempre tentando fugir, os que conseguiam,
se escondiam na mata, e estes fugitivos muitas vezes se encontravam com outros fugitivos.
Nestes lugares no meio da mata tinha muitos negros fugidos, onde foi batizado de quilombos.
Silva, (2011, p.78) assim se pronunciou: “À procura de emprego e terras para trabalhar,
muitos se distanciaram para formar os quilombos, nestes locais, os negros viviam em comunidade, com hábitos da cultura africana, plantavam e colhiam os seus alimentos, bem como
preservavam a sua identidade.
Mesmo a escravidão no Brasil não conseguiu destruir uma cultura milenar, a cultura
africana. A ciência e a tecnologia desenvolvidas pelos negros foram muito abaladas com o
processo da escravidão, pois todo o continente foi desestruturado a fim de satisfazer a ambição dos colonizadores europeus que não pouparam nem as crianças, que são a base para
fluir o conhecimento; nem os jovens que desenvolvem novas ideias.
Aos professores cabe um desafio:
[...] adequar nosso olhar às exigências do mundo real sem sermos sugados pela onda neoliberal que parece estar empolgando corações e mentes. É preciso, nesse momento, mostrar que é
possível desenvolver uma prática de ensino de História adequado aos novos tempos (e alunos):
rica de conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade ou nostalgia. (PINSKY; BASSANEZI
PINSKY, 2010, p. 190).

O papel do professor encarregado do ensino da disciplina africana no Brasil terá que
desfazer os estereótipos e preconceitos que permeiam a História da cultura africana. Ainda
terá que se inteirar da nova visão mundial derrubando preconceitos. Há um novo olhar sobre
a História da África mais prática, acadêmica, cultural e política.
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OS QUILOMBOS
As formações dos quilombos eram mais
que um lugar de refugiados, eram também
um meio de resistência. Eles viviam em liberdade dentro dos quilombos e se organizavam
também em movimentos de revoltas. Moura
(1992) define o quilombo:
O quilombo aparece, assim, como aquele
módulo de resistência mais representativo (quer pela sua quantidade, quer pela
sua continuidade histórica) que existiu.
Estabelecia uma fronteira social, cultural
e militar contra o sistema que oprimia o
escravo, e se constituía numa unidade
permanente e mais ou menos estável na
proporção em que as forças repressivas
agiam menos ou mais ativamente contra
eles (MOURA, 1992, p. 23).

Os quilombos não eram um ambiente
isolado, não ficavam longe das fazendas, eles
tinham contato com os escravos das fazendas
e com o comércio local, mantinham-se por
meio de trocas no comércio do que plantavam e também barganha de serviços e informações.
A resistência desses quilombos tornaram-se lugares políticos, várias vezes preocuparam os senhores fazendeiros, que tinham
medo que eles mudassem a ordem estabelecida, assim iam nos quilombos e muitas vezes assassinavam todos os que ali viviam ou
resgatavam alguns de volta para as fazendas,
servindo de exemplo aos outros escravos negros.
Moura (1992) observa:
A quilombagem era, por isto, a manifestação mais importante, que expressava a
contradição fundamental do regime escravista. Os senhores de escravos, por outro
lado, não desdenhavam a sua importância
e se municiavam de recursos (militares,
políticos, jurídicos e terroristas) para combatê-la. Essa estratégia senhorial vai das
leis da metrópole aplicadas na Colônia,
alvarás e outros estatutos repressivos, à

formação de milícias de capitães-do-mato,
confecção e uso de aparelhos de suplício
e outras formas de repressão não-institucionalizadas, mas que se haviam transformado em costume (MOURA, 1992, p.
23-24).

Sempre houve em todo período de escravidão e pós-escravidão os movimentos
dos quilombolas, difundidos por todas as
regiões do Brasil, estes continham histórias
peculiares. O mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, formado por escravos de
uma fazenda açucareira de Pernambuco, que
fugiram por meio da Serra da Barriga, e se
estabeleceram em Alagoas.
Esse nome foi dado devido a muitas
palmeiras que havia no local, e serviram para
construir as casas e guaridas. Dela se extrai o
palmito, usado como alimento e comercializado. O Quilombo dos Palmares atingiu 20 mil
habitantes, fugindo do controle das autoridades, que os atacavam, provocando guerras.
O maior líder dos negros foi Zumbi dos
Palmares, ele combateu durante quarenta e
dois anos. Nessa conjuntura, percebe-se que
os quilombos até atualmente são símbolos de
luta e resistência, não obstante sendo vítimas,
que levados de seu país à força, nunca deixaram de lutar e resistir contra a sua escravidão, aos castigos e buscavam sua liberdade
a todo custo.
É impraticável falar na formação histórica e cultural do Brasil e não falar na população negra, que teve participação ativa na
nossa sociedade. Destacaram-se pela resistência, enquanto os escravos não abdicaram
das suas origens, nem de sua identidade,
valorizando seus costumes, sua cultura e religião. Segundo Moura (1992):
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[...] o negro não somente povoou o Brasil,
mas deu prosperidade econômica através
do seu trabalho, e trouxe a sua cultura.
Vieram de inúmeras partes da África,
trouxeram várias matrizes culturais que
continuaram aqui e deram exemplos de
resistência social ao regime que os explorava e que os transformava somente em
máquinas de trabalho (MOURA, 1992).

“Em todas as áreas de trabalho os africanos incorporaram os seus modos de vida,
a sua religião, indumentária, cozinha, música,
sistema de regadio e plantação e outras manifestações sociais [...] “(MOURA, 1992, p.33).
O negro no Brasil requerendo a sua liberdade atualmente lutam pelos seus direitos
e de seu povo, os quais muitos vivem em
comunidades remanescentes de quilombolas,
e reivindicam a posse e o título da Terra, para
viverem com dignidade. Para Moura (1992):
[...]
Em quase todos os movimentos sócio-políticos que se desenvolveram no Brasil
durante a sua trajetória social e histórica,
houve a participação, a contribuição do
negro escravo ou livre. Sem nos referirmos aos quilombos, que também consideramos movimentos políticos independentes, dos próprios escravos, em todas
ou quase todas as lutas que se travaram
ou foram projetadas eles estiveram presentes quer na Colônia, quer no Império, até chegar aos dias atuais (MOURA,
1992, p. 39).

O negro com as suas lutas se transformaram em símbolo de resistência, persistência, pois por meio do movimento quilombola
assinalaram a sua presença, a sua competência de lutar e de sobreviver às circunstâncias
mais desfavoráveis, isso faz deles corajosos
e destemidos.

Os filhos de ex escravos estão na luta para
manterem a sua história viva, agindo para ter
sua importância social, participativos na política
e presentes frente à sociedade. Hoje o fundamental para os quilombolas é o reconhecimento
e a posse da terra. O Decreto n° 4.887 de 20
de novembro de 2003, versa regulamentar e a
identificar, reconhecer, delimitar, demarcar e dar
os títulos as terras ocupadas por descendentes
das comunidades quilombolas.
O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias decide: Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que
estejam ocupando suas terras é reconhecida a
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos (BRASIL, 2003, p.2).
“Muitas destas comunidades pertencem
a antigos quilombos de escravos refugiados, outras são heranças, doações, pagamento através
de troca de serviços, mas que nunca tiveram de
fato uma documentação comprobatória da posse e do pertencimento daquela terra “(BRASIL,
2003, p.2),
Segundo o Decreto n° 4.887, em seu artigo 2°, para receberem o título de posse,
precisam-se de alguns documentos: Art.
2° Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins
deste Decreto, os grupos étnico-raciais,
segundo critérios de autoatribuição, com
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada
com a resistência à opressão histórica
sofrida. § 1º Para os fins deste Decreto,
a caracterização dos remanescentes das
comunidades dos quilombos será atestada mediante auto definição da própria
comunidade. § 2º São terras ocupadas
por remanescentes das comunidades dos
quilombos as utilizadas para a garantia de
sua reprodução física, social, econômica
e cultural. 22 § 3º Para a medição e demarcação das terras, serão levados em
consideração critérios de territorialidade
indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar
as peças técnicas para a instrução procedimental (BRASIL, 2003, p.3).
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Segundo Brasil, (2003) este reconhecimento é de responsabilidade do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, ao que se refere o art. 3°: Art. 3°
Compete ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário, por meio do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a
identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação e titulação das terras ocupadas
pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. (BRASIL, 2003, p.5).

O ESTUDO DA ÁFRICA E OS
QUILOMBOLAS
Em uma aula de História, ministrada a
alunos do Ensino Médio, foi perguntado “o
que sabem a respeito da África?”, o professor
ficaria surpreendido com a resposta geral “A
África é um país pobre”.

Entende-se que ter a posse da terra
para os quilombolas é um marco histórico, é
a conquista de uma aspiração antiga, onde
poderão ser enfim donos daquelas terras,
desejadas em todas as suas lutas. Segundo
Moura (1992):

A frase pronunciada por alunos quase
completando a etapa básica de ensino, dá visibilidade a uma importante questão, a de que
o continente africano se apresenta para uma
parcela bastante significativa da população
brasileira como algo totalmente desconhecido, ou ainda sob o prisma de ideias estereotipadas, nas quais o continente africano é
visto ou sob a lógica de um mundo exótico,
ou sendo composto por um aglomerado de
pessoas vivendo em condições subumanas.

Entendemos por quilombagem o movimento de rebeldia permanente organizado
e dirigido pelos próprios escravos que se
verificou durante o escravismo brasileiro
em todo o território nacional. Movimento
de mudança social provocado, ele foi uma
força de desgaste significativa ao sistema
escravista, solapou as suas bases em diversos níveis – econômico social e militar
– e influiu poderosamente para que esse
tipo de trabalho entrasse em crise e fosse
substituído pelo trabalho livre (MOURA,
1992, p. 22).

Nos últimos anos algumas ações têm
sido aplicadas ao ensino, buscando minimizar
este desconhecimento, um exemplo dessas
ações foi a criação de leis que tornam obrigatório o ensino da História e da cultura africana
e indígena nos currículos escolares, é o caso
da Lei 10.639/2003. Entretanto, estas medidas devem significar que a ação de pesquisa
histórica neste campo fortaleça a busca do
conhecimento do passado de uma parcela
bastante significativa da população brasileira.

Algumas comunidades quilombolas já
foram reconhecidas, mas ainda tem muitas
comunidades a serem também reconhecidas.
São mais ou menos 1.800 comunidades quilombolas que já foram certificadas pela Fundação Palmares, ainda tem cerca de três mil
comunidades ainda para reconhecer.
Ainda muita coisa deve ser feita para
que as comunidades quilombolas sejam reconhecidas, não somente a terra, mas as
condições dignas de educação, preservar a
sua identidade, a sua cultura, modo de vida,
de grande importância para a sua formação,
enquanto sujeito de direito.

O termo quilombola aparece pela primeira vez na Constituição de 1988. No âmbito
dos debates políticos, abriu-se ampla discussão interpretativa acerca do seu teor semântico, uma vez que pairava sobre ele uma ambiguidade interpretativa. Apresentam-se as
duas perspectivas teóricas que se constituíram para explicar as questões relacionadas à
definição das comunidades quilombolas.
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Pontuam-se alguns elementos teórico-conceituais que nos ajudam a entender os
quilombolas como um grupo étnico. É um texto bibliográfico que pretende contribuir com a
compreensão das atuais discussões acerca
das comunidades quilombolas.
Na Constituição Cidadã de 1988, o
termo quilombola foi incorporado, depois de
muitas lutas, ao artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),
conferindo direitos aos remanescentes de comunidades quilombolas. No entanto, esse instrumento jurídico a partir de então foi motivo
de embates e debates, pois conferia direitos a
sujeitos até então abandonados e não visíveis
historicamente pelo Estado.
Do ponto de vista das políticas públicas
para as comunidades quilombolas, no primeiro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva foi lançado, em 2004, o Programa
Brasil Quilombola, momento em que finalmente a União definiu marcos para as políticas
estatais para os quilombos.
Em 2007, por meio do Decreto 6261,
as ações e políticas para esse grupo étnico
foram agrupadas em quatro eixos: acesso à
terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local, direitos e cidadania. No âmbito da educação,
em 2012 foram aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais, para a Educação Escolar
Quilombola, instrumento importante para que
as comunidades quilombolas insiram no currículo a cultura, a memória e a tradição das
comunidades negras brasileiras.

Sendo assim, Arruti (2014; 2017) aponta que sendo um grupo distinto por características ditas raciais, tornar-se-ia um grupo
étnico a partir do momento em que, aceitando a distinção que lhe é imposta pela maioria, passa a utilizar-se politicamente dela na
formação de agrupamentos autônomos ou
com interesses e reivindicações comuns. É
exatamente isso que se entende como quilombolas. Esses sujeitos, ao se organizarem,
deram origem a novos movimentos sociais e
passaram a demandar seu reconhecimento
enquanto grupo étnico.

A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA:
CONCEPÇÕES CURRICULARES
O processo de educação brasileira teve
muitos problemas em toda sua história, no
começo beneficiava somente a classe média,
os pobres não tinham esse direito, Somente
quando houve a necessidade de ter mão de
obra qualificada começaram a alfabetização
dos trabalhadores, mas era um ensino muito
fraco, somente o necessário para trabalhar
em algum posto nas fábricas.
O processo para implantar a educação
brasileira foi muito demorado, fundamentado
em batalhas, conquistas, crises e conquistas.
Atualmente a educação é avaliada como um
setor dos mais importantes, com a universalização a maior parte da população teve acesso às escolas.
Mesmo assim, com essa melhora, necessita ainda sanar muitos problemas, como
a maioria das escolas do campo, as quais
são precárias e de complicado acesso para
os alunos. Muitas vezes vemos frente a essa
realidade a evasão escolar, alunos que desistem da escola por estar muito longe de suas
casas, provocando uma triste realidade.
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De acordo com o relatório da UNICEF
(2003),
[...] 31,5% das crianças quilombolas de
sete anos nunca frequentaram bancos
escolares; as unidades educacionais estão longe das residências e as condições
de estrutura são precárias, geralmente as
construções são de palha ou de pau a
pique; poucas possuem água potável e
as instalações sanitárias são inadequadas
(UNICEF, 2003).

Para essas crianças irem à escola enfrentam muitas dificuldades, os transportes
são escassos e impróprios e o currículo da
escola insuficiente, não condiz com a realidade dessa população. É muito raro os alunos
quilombolas estudarem suas histórias, sua
cultura e as características de sua vida nos
conteúdos das aulas e nos próprios materiais
pedagógicos. Não há capacitação de professores para se adequarem a essa realidade, e
o pior é que são em número insuficiente para
atender a todos. Muitas vezes há uma professora para dar aulas para diversas turmas.
Deste modo atualmente quando se tem
uma conquista através de movimentos sociais,
de greves etc já é motivo de muita alegria,
pois esses professores batalham para melhorar a vida de seu povo e das escolas, para
aumentar a verba da educação, por acesso
a qualificação de professores, melhorando a
qualidade do ensino, ou até mesmo para não
ter retrocessos, como o fechamento das escassas escolas que ainda existem.
A Educação Quilombola deveria ser
específica para eles, com seus costumes e
cultura. Sabe-se que a Educação no geral
tem suas similaridades, assim como as sociedades têm em si aspectos homogêneos.
Contudo em seu processo de educação, cada
sociedade tem sua particularidade e dinâmica, sendo influenciada pelas suas tradições,
cultura, identidade, repassando tudo isso para
as próximas gerações.

A função da Educação nos quilombos
é fazer a mediação entre a escola formal e
as escolas locais, lembrando sempre das informações históricas dos antepassados, as
quais são a base da cultura do povo negro na
África e no Brasil. Assim, o currículo precisa
ser feito com todas essas informações e conhecimentos do povo quilombola, tornando a
história viva, resgatando e enaltecendo a sua
cultura. Resgatando a luta desse povo aqui no
Brasil, suas vitórias e também sua resistência
são atualmente símbolos dessa resistência e
a identidade desse povo.
As Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-raciais e para o Ensino da
História e Cultura afro-brasileira afirmam:
As políticas de reparações voltadas para
a educação dos negros devem oferecer
garantias, a essa população, de ingresso, permanência e sucesso na educação
escolar, de valorização do patrimônio histórico cultural afro-brasileiro, de aquisição
das competências e dos conhecimentos
tidos como indispensáveis para a continuidade nos estudos, de condições para
alcançar todos os requisitos tendo em
vista a conclusão de cada um dos níveis
de ensino, bem como para atuar como
cidadãos responsáveis e participantes,
além de desempenharem com qualificação uma profissão (DCN, p.15).

O currículo escolar é um recurso político, e é por meio dele que todo conhecimento e valores são inquiridos e explanados, daí
ser muito importante debatermos um currículo
que acolha e aprecie os temas afro brasileiros. Por meio desse currículo os alunos poderão ter as informações de sua identidade,
percebendo sua procedência.
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O currículo precisa ser feito tendo por
base o referencial das Diretrizes Curriculares
Nacionais, e abordar currículos específicos
para uma educação de remanescente quilombola, determinados assuntos devem se levar
em conta, para acolher as particularidades
adequadas dessa sociedade. Refletir maneiras de debater problemas de acordo com a
cultura local, valores e saberes recordados
através dos tempos, contados pelos mais velhos recuperando a história e também a identidade, os valores, os costumes e os saberes
de uma maneira geral.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), no seu artigo 26 trata a respeito de currículo, esclarece a obrigação de
trabalhar com uma parte diversificada, para
justamente incluir os problemas regionais e
locais. No Art. 26:
Os currículos da educação infantil, do
ensino fundamental e do ensino médio
devem ter base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos (LDB, 1996).

A Lei n° 11.645 de 2008 baliza a educação afro-brasileira, é o que temos de mais
imediato e sólido sobre educação dos quilombolas, entendemos nela o valor de estar
incluída na constituição da educação brasileira. A Lei trata sobre a obrigatoriedade de
se estudar a história e cultura afro-brasileira,
reconhece a luta dos negros no Brasil, ressalta a importância de estudar a sua cultura
e também resgatar como os negros contribuíram para o Brasil.
De acordo com o Art. 26-A.: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de
ensino médio, públicos e privados, torna-se
obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”,

§ 1o O conteúdo programático a que se
refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos,
tais como o estudo da história da África
e dos africanos, a luta dos negros e dos
povos indígenas no Brasil, a cultura negra
e indígena brasileira e o negro e o índio
na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas
social, econômica e política, pertinentes à
história do Brasil § 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira
e dos povos indígenas brasileiros serão
ministrados no âmbito de todo o currículo
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história
brasileiras (Art. 26-A).

Conforme o Parecer CNE/CP n°
03/2004 visa acatar a finalidade da LDB,
quando coloca a obrigatoriedade do ensino
da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
na Educação Básica.
O parecer CNE/CP n° 03/2004 destina-se:
[...] aos administradores dos sistemas de
ensino, de mantenedoras de estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos
de ensino, seus professores e a todos implicados na elaboração, execução, avaliação de programas de interesse educacional, de planos institucionais, pedagógicos
e de ensino. Destina-se, também, às famílias dos estudantes, a eles próprios e a
todos os cidadãos comprometidos com a
educação dos brasileiros, para nele buscarem orientações, quando pretenderem
dialogar com os sistemas de ensino, escolas e educadores, no que diz respeito
às relações étnico-raciais, ao reconhecimento e valorização da história e cultura
dos afro-brasileiros, à diversidade da nação brasileira, ao igual direito à educação
de qualidade, isto é, não apenas direito
ao estudo, mas também à formação para
a cidadania responsável pela construção
de uma sociedade justa e democrática
(BRASIL, 2004, p.2).
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De acordo com este parecer, ele tem
como objetivo reconhecer e valorizar a história da cultura afrodescendente, exaltando
seus feitos de maneira que os negros e comunidades remanescentes tenham orgulho
da sua história, bem como de pertencer e se
reconhecer como descendentes. O parecer
procura também condenar qualquer forma de
racismo e/ou preconceito, ou qualquer forma
de discriminação que atinja de alguma maneira os negros. As leis e documentos hoje
existentes são formas de políticas públicas
voltadas para atender e minimamente reparar
os danos de uma época, onde os direitos dos
negros foram negados.
É um enorme desafio para se cumprir,
a inclusão da realidade dos quilombolas aos
currículos, no que se refere aos assuntos históricos e culturais, incluindo nos conteúdos
obrigatórios que precisam ser lecionados nas
escolas da Educação Básica da rede pública
e escolas privadas de todo o Brasil, visto que
a comunidade quilombola se inclui na história
do Brasil.
Em 2011, começou um processo para
elaborar as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar, Quilombola, tendo
como objetivo pôr em prática a Educação
Quilombola no setor educacional, e guiar o
ensino aplicado nas escolas. No dia 20 de
novembro de 2012, às "Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar”, Quilombola” foram acatadas, sendo um acontecimento importante para a sociedade negra,
que sempre batalhou por uma educação mais
equânime, acatando as suas peculiaridades
e sendo reconhecida sua diversidade bem
como histórica e cultural.

Preservar a história é de grande importância para conservar viva uma cultura, os
negros sempre foram protagonistas da sua
história, e alimentou sua identidade por meio
da tradição oral, ou seja, contando as suas
histórias de geração em geração, por meio
da oralidade dos mais velhos para os mais
jovens, conservando uma memória histórica
coletiva, conservando suas tradições e costumes. Segundo Coutinho (2009):
O conhecimento africano guarda essa capacidade de dar valor à oralidade, descobrindo na narrativa de histórias, exemplos
e nas cantigas dos rituais melodiosos,
maneiras básicas de influência mútua
importantes para a cultura. Algumas informações que explicam a base cultural
sagrada dos ancestrais estão eternizadas
em rituais e dão privilégios à expressão
oral, estando sacramentados no formato
de cânticos (COUTINHO, 2009).

Apesar da implantação da Educação
Escolar Quilombola ser recente, existe um número expressivo de escolas em seus respectivos territórios, completando 2.248 instituições
de ensino. Ressalta-se, no entanto, que contar
apenas por algarismos não é satisfatório para
entender a qualidade da Educação Escolar
Quilombola, assim como se existe, de fato, a
prática eficaz em todos esses lugares numerados.
A educação quilombola torna-se assim,
eficiente e indispensável para seu povo, enquanto suas condições estruturais e pedagógicas proporcionarem na prática uma educação harmônica com o que está previsto nas
Diretrizes Curriculares. A sua ação é o que
contribuirá para dar orgulho às crianças e jovens quilombolas, essencial para permanecerem na luta pela garantia de seu território, o
que, por conseguinte, colabora nas melhores
condições de vida e ensino nessas comunidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo foram mostrados alguns elementos que nos ajudam a compreender e estudar as comunidades quilombolas. Outros trabalhos que visem aprofundar a teoria dos grupos
étnicos, tanto do ponto de vista teórico quanto empírico, são fundamentais para cada vez
mais guardarmos a memória, a cultura e as práticas sócio históricas presentes no cotidiano
das comunidades.
Apreendemos que ao passar do tempo, a história vem sendo alterada, vemos estas
mudanças, ao entender que atualmente existem políticas públicas específicas para o negro,
que são as comunidades quilombolas, as quais são voltadas para os seus interesses, seja
na economia, no comércio, nas escolas e na cultura.
Portanto, sabe-se que não foi sempre assim, pois, há muito tempo foi negada à comunidade negra de todas as maneiras sua individualidade, até mesmo como seres humanos, e
também maltratados como “animais”, no sentido pior da palavra. Apreendemos que as políticas públicas existem como forma de minimizar um passado muito cruel e devolver o que foi
sempre negado a eles. A escola é o local ideal para essa reparação, é por meio da educação
que as comunidades quilombolas dão início a uma nova realidade, tendo uma educação de
qualidade e enaltecendo ainda mais as suas origens.
Enfim foi enfatizada a necessidade da implementação de políticas públicas no campo
educacional que considerem as demandas quilombolas, suas formas próprias de organização
espacial, social e cultural, na perspectiva de uma educação diferenciada, conforme já previsto
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola.
Foi decretado no dia 13 de maio de 1888 a abolição da escravatura, assim os negros
foram libertados, mas pouco mudou a vida dos escravos, eles permaneceram marginalizados.
Não houve modificação da sua condição jurídica, e em grande parte foram substituídos pelo
imigrante branco. A abolição não deu direitos efetivos para os ex-escravos, nem houve uma
modificação total da sociedade brasileira.
A estrutura fundiária continuou intacta, a economia permaneceu baseada nas grandes
propriedades exportadoras e a população negra e os imigrantes continuam escravizados. Os
negros mesmo libertados foram marginalizados e abandonados à própria sorte.

30 - junho/2021 - Educar FCE

441

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Alfredo W. Berno de. Os Quilombos e as Novas Etnias. In: O’DWYER, Eliane Cantarino (org.). Quilombos:
identidade étnica e territorialidade.. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.
ARRUTI, José M. Quilombos. In: PINHO, Os mundos (org.). Raça: novas perspectivas antropológicas. 2. ed. Salvador: ABA/Ed. da Unicamp/EDUFBA, 2008.
______. Terras de Quilombo: identidade étnica e os caminhos do reconhecimento. Tomo, São Cristóvão-SE. Nº
11, jul./dez. 2017.
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. Parecer CNE/CEB Nº. 16/2012.
Brasília, Conselho Nacional de Educação, 2012.
______. Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade
da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Diário Oficial da República, Brasília, DF,
10 jan. 2003.
______. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e
para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília, DF, 2004.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC; SEB;
DICEI, 2013
COUTINHO, Ilmara Valois B. F. Ler o quilombo: tradições e deslocamentos de um lugar aprendente. In: Encontro
de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste, 19, 2009, João Pessoa. Anais. João Pessoa: UFPB: 2009 a.
FIGUEIREDO, André Videira de. O caminho quilombola: sociologia jurídica do reconhecimento étnico. Curitiba:
Appris, 2011.
GOMES, Flávio dos Santos. Mocambos e quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil. São Paulo:
Claro Enigma, 2015.
_____________. Sonhando com a Terra e Construindo a Cidadania. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi
(Org.). História da Cidadania. São Paulo: Ed. Contexto, 2005.
______. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, século XIX. Rio de
Janeiro: Companhia das Letras, 2006.
REIS, J. J.; GOMES, F. S. (orgs.). Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil, São Paulo, Companhia
das Letras, 1996.
LEITE, Ilka B. O projeto político quilombola: desafios, conquistas e impasses atuais. Revista Estudos Feministas,
v. 16, n. 3, p. 965-977, 2008.
______. Os Quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas. Florianópolis: NEAD, 2003. Disponível em
http://www.nead.org.br/index.php?acao= artigo & id=21.
MARQUES, Carlos E. De Quilombos a quilombolas: notas sobre um processo histórico etnográfico. Revista de
Antropologia USP, vol.52, n.1, p.339-374.

30 - junho/2021 - Educar FCE

442

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

MELLO, Marcelo Moura. Reminiscências dos Quilombos: território da memória em uma comunidade negra rural.
São Paulo: Terceiro Nome, 2012.
MELO, Ana L.A. et al. “Palmas” para o quilombo: processos de territorialidade e etnicidade negra. Santa Maria:
Ed. da UFSM, 2011.
MIRANDA, Shirley Aparecida de. Dilemas do reconhecimento: a escola quilombola “que vi de perto”. Revista da
ABPN, v. 8, n. 18, p. 68-89, Nov. 2015 – fev. 2016.
MOLINA, Mônica; FREITAS, H. C. de A. Avanços e desafios na construção da Educação do Campo. Revista Em
Aberto, INEP, vol. 24, nº 85, p.17-31, Brasília, 2011.
MOURA, Clóvis. Rebeliões da senzala: quilombos, ressurreições, guerrilhas. São Paulo: Anita Garibaldi, 2014.
______. História do negro brasileiro. São Paulo: Ática, 1992.
ODWYER, Eliane Cantarino (org.). Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: FGV/ABA, 2002.
SILVA, Jônatas Conceição da. Vozes quilombolas. Uma poética brasileira. Salvador: EDUFBA: ILÊ AIYÊ, 2004.
SCHWARTZ, Stuart B. “Quilombos ou Mocambos. In: SILVA, M. B. N. da (org.). Dicionário da história da colonização portuguesa no Brasil. Lisboa: Verbo, 1994.
TONIOSSO, José P. Ensino de história e cultura afro- brasileira: da legislação à prática docente. Dissertação (Mestrado em Educação). Centro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, 2011.
ZUBARAN, Maria Angélica; SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. Interlocuções Sobre Estudos Afro-Brasileiros:
Pertencimento étnico-racial, memórias negras e patrimônio cultural afro-brasileiro. Currículo sem Fronteiras, v.12,
n.1, 2012, p. 130-140.

30 - junho/2021 - Educar FCE

443

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Graduada em Pedagogia pelo Instituto Singularidades
(2010); Professora de Educação Infantil - CEI Jardim
Souza.

MARIA

TRINDADE PESSOA

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

444

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

PORQUE LUDICIDADE COMO METODOLOGIA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Este trabalho, utilizando como base a pesquisa bibliográfica, e opiniões dadas através
de um questionário respondido por alguns educadores com experiência na Educação Infantil,
irá descrever sobre as contribuições para crianças de zero a cinco anos, da utilização de jogos
como atividades nas práticas pedagógicas, no desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e motor
das crianças, visando o desenvolvimento e a continuidade destes aprendizados nas próximas
etapas na vida social, escolar, familiar e profissional dos meninos e meninas, incentivando aulas
mais estimulantes, prazerosas e significativas para todas as partes envolvidas no processo de
ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Educação; Jogos; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo deste trabalho é mostrar baseados em autores que escrevem sobre e
para a Educação e relatos de profissionais da área, contribuições do uso de
jogos, brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e
motor da criança, auxiliando na evolução das habilidades motoras, conhecimento do próprio
corpo, trabalho em grupo, respeito ao outro e às regras, incentivar a criatividade, criando bases para seu aprendizado em todas as áreas de conhecimento.
A história das instituições de Educação Infantil é marcada por diferentes pressupostos,
de acordo com o público-alvo. Em alguns casos, como o jardim de infância, que nasceu predominantemente para a elite, buscou-se prolongar a infância, mantendo as crianças distantes
do mundo e das obrigações dos adultos.
Na Educação Infantil, os aspectos relacionados ao cuidado e ao acolhimento são prioritários. A educação e o fazer pedagógico junto às crianças pequenas e pequenininhas não
descartam de forma alguma as formas de cuidado/acolhimento, porque defendemos a indissociabilidade de educar e cuidar nesse primeiro nível da Educação Básica.
Ainda hoje, no Brasil educadores tentam colocar em prática as Diretrizes Curriculares
para a Educação Infantil editadas em 2009, e assim consolidar a Lei de Diretrizes e Bases de
1996 quando a Educação Infantil foi incluída como etapa na Educação Básica.
É na Educação Infantil que as crianças terão seus primeiros contatos com as diferentes
linguagens, é a época de muitas descobertas, aventuras e magias, o que importa para as
crianças é apenas o brincar.
Por isso, a aprendizagem deve acontecer neste contexto, de forma lúdica, prazerosa,
pois enquanto as crianças estão envolvidas no jogo do faz de conta, momento em que tudo o
que fazem tem maior significado o aprendizado acontece, e nesse momento, cabe ao professor valorizar e explorar os conhecimentos e a criatividade que elas trazem em sua bagagem,
fazendo o papel de facilitador do processo de ensino aprendizagem.
O processo de construção na infância se dá de forma agradável, divertida, e integrada
através da valorização do brincar, contribuindo com desenvolvimento de sua sensibilidade, por
isso é necessário o professor de Educação Infantil compreender a importância de pesquisarem e colocarem em prática atividades que agucem a criatividade e incentivem a curiosidade
nessa etapa.
Bloco Lógico, Marionetes, Jogos musicais, Teatrinho, Cantinho dos livros (variados) Jogos de montar, Tapetes Mágicos, Fazendinha, Bonecas, Massinha, Senhor Batata, Mini Cozinha, Barracas Infantis, Bonecos, são alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados
nas aulas.
Entendendo que o aprendizado não acontece de forma fracionária e o processo de
ensino aprendizagem deve ter uma visão ampla do indivíduo, todos esses brinquedos e brincadeiras possibilitam às crianças apresentarem, imitando o ambiente de sua vivência e os
adultos que as rodeiam.
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Ouvir música, dançar, desenvolve o ritmo, a coordenação motora, e o conhecimento
corpóreo, ações e cenários familiares (como comer, alimentar os animais, dormir, correr) e
proporciona conceitos de preposições (dentro, fora, do lado), incentivam o raciocínio lógico,
a socialização, desenvolvimento motor, cognitivo, e devem estar à disposição, ao alcance das
crianças para que possam exercer o direito de escolha.
Em plena era digital, vemos cada vez menos crianças desenvolvendo atividades físicas,
como brincadeiras e jogos com amigos em espaços públicos, pois temos uma geração que
brinca, joga, comunica-se e aprende através da tecnologia, confinadas em suas residências,
já que não é necessário sair de casa para o desenvolvimento dessas práticas, é ainda mais
importante a prática de atividades lúdicas nos espaços escolares, pois criança é sempre criança, independente da época, e brincar é um verbo que elas conhecem bem, é válido também
utilizar-se dessas ferramentas digitais, já que são encontrados nessas plataformas jogos que
estimulam a criatividade, o movimento e a imaginação dos pequenos, podendo até conciliar
o digital e o presencial.
A utilização de atividades lúdicas nas aulas propicia às crianças:
-Vivenciar saudavelmente a frustração, a criança aprende a encarar desafios e a desenvolver a ousadia;
-Com as atividades coletivas aprende a ser parte integrante de uma equipe e, como tal,
fazendo parte de um todo;
-A receber críticas e lidar com elas;
-A desenvolver um objetivo e a se esforçar para atingi-lo;
-A se auto avaliar.
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PORQUE LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Por que a ludicidade como metodologia
na Educação Infantil? Com o intuito de incentivar os professores a trabalhar ludicamente
com seus alunos nas atividades desenvolvidas no dia a dia nas salas de aula, neste
capítulo serão apresentadas declarações de
discentes que atuam na área, sobre como
utilizam as atividades lúdicas e porque estas
são indispensáveis para o desenvolvimento
motor e para a apropriação dos conhecimentos.
Nos próximos parágrafos serão apresentados alguns elementos que mostram os
porquês fazer uso de atividades lúdicas como
metodologia no processo de ensino-aprendizagem para os alunos da Educação Infantil,
tendo em vista que jogos, brinquedos e brincadeiras estão presentes no cotidiano infantil,
desde o início dos tempos, mostrar que o uso
do lúdico no processo de educativo não significa abandonar a seriedade e a importância
dos conteúdos da educação infantil.
A ideia da infância é moderna. A mudança de mentalidade na concepção da educação infantil tem relação com a produção
e a difusão de novos conhecimentos sobre
a criança na Psicologia e na Medicina. Tem
relação também - e muito - com as mudanças sociais de urbanização, industrialização,
do ingresso cada vez maior das mulheres no
mercado de trabalho.
Ostetto (2007, p. 35-36) diz que: “Não
é mesmo novidade dizermos que é pelas diferenças com ou no mundo sensível que a
criança vai se apropriando de formas mais
complexas de ver e ler nesse mesmo mundo
sentido.”
Pensando nisso, entende-se que a ideia
de que a criança faz sua interpretação em
função de suas informações e dos seus interesses, tendo como fundamento as suas

vivências, é necessário incentivar a participação dos sujeitos em atos lúdicos, para que
vivenciem a expressividade que lhes é natural, enquanto seres humanos e que pode ser
ampliada, se praticada, como lazer, liberação
de impulsos, expressão, linguagem e comunicação.
As crianças se expressam e sentem
prazer em desenhar, pintar, rabiscar, cortar,
correr, pular. Utilizam sua imaginação para inventar ou transformar criando sempre o inusitado, o novo, o diferente.
Estímulos visuais, sensoriais e afetivos
podem ativar emoções que estimulam a parte
do subconsciente e emocional do cérebro,
ajudando os alunos a criar referenciais mais
fáceis de temas mais complexos, tornando o
conteúdo mais interessante, de mais fácil aplicação no dia a dia, processo que deve acontecer desde a entrada da criança no Ensino
Básico, tornando mais fácil o entendimento
dos conteúdos que lhe serão apresentados
durante sua vida escolar.
O professor em seu dia a dia de trabalho atua nas transformações neurobiológicas
de seus educandos, produzindo aprendizagem e conhecimento, estimulando o funcionamento do Sistema Nervoso.
As diferentes situações contidas nas
brincadeiras que envolvem música também
fazem a criança crescer através da procura
de soluções e de alternativas. O desempenho
psicomotor da criança enquanto brinca alcança níveis que só mesmo com a motivação, ela
consegue. Ao mesmo tempo favorece a concentração, a atenção, o engajamento e a imaginação. Como consequência, a criança fica
mais calma e relaxada e aprende a pensar,
estimulando sua inteligência (GÓES, 2009), a
música é fundamental no processo de ensino
aprendizagem, pois contribui no processo de
memorização dada sua proximidade com a
ludicidade, ampliando também as interações
entre as crianças e a professora.
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Com a intenção de trazer mais elementos para esse trabalho, será apresentado uma
conversa com professores da Educação Infantil, para verificar através do posicionamento
de pessoas que atuam na área, a real importância e utilização da atividade lúdica como
metodologia no processo de ensino aprendizagem, no dia a dia em sala de aula, para o
desenvolvimento sócio, cognitivo e motor das
crianças atendidas.
Para tanto, foram elaboradas algumas
perguntas para educadores de instituição
infantil com vivências e formação diferentes
dando a essa pesquisa uma visão diversificada sobre o assunto abordado neste trabalho.
As questões elaboradas têm o objetivo
de verificar se na prática, as citações de estudos de autores engajados na evolução da
Educação Infantil, descritas nas linhas deste
trabalho, estão sendo utilizadas, na construção dos Projetos Políticos Pedagógicos e Plano e de Aulas.
A Professora Nayade Reis, graduada
em Pedagogia e pós-graduada em Distúrbios
e Deficiências de Aprendizagem e Alfabetização e Letramento que trabalhou vinte e um
anos como professora na Educação Infantil, e
seis anos como professora do Ensino Fundamental. Leciona atualmente na EMEF Dr. Elias
de Siqueira Cavalcanti no 1º ano do Ensino
Fundamental I, responde:
1Quando se deve utilizar o lúdico
em sala de aula?
R: O lúdico deve estar presente a todo
o momento em sala de aula, inserido na sequência didática como desencadeador ou
fechamento da atividade, isto é, planejar atividades que possam utilizar música, jogos e
brincadeiras tornando-as prazerosas e com
uma aprendizagem significativa para os alunos. Um exemplo de atividade citado foi utilizar a parlenda Suco Gelado para desencadear o reconhecimento das letras do alfabeto,

onde as crianças pulando corda cantam a
parlenda com a sequência das letras do alfabeto, contribuindo para o desenvolvimento
cognitivo e motor das crianças, a socialização
e a memorização.
2De que forma as atividades lúdicas, em principal a música, são utilizadas na
Educação Infantil?
R: O ensino de música na Educação
Infantil é frequente e ocorre diariamente. Na
Escola onde trabalhei atuando como professora na Educação Infantil, o Colégio Sagrado
Coração de Jesus, as crianças participavam
da aula de música oferecidas pelo Colégio,
e o trabalho em sala de aula com parlendas,
cantigas e músicas em geral faziam parte do
planejamento do professor. As atividades lúdicas, como a música, atuam de forma positiva e significativa na sequência didática do
professor.
3No que a música contribui para o
desenvolvimento das crianças na Educação
Infantil?
R: O ensino de música na Educação Infantil é primordial, contribui para diversas áreas do desenvolvimento e desperta diversas
sensações nas crianças. A música é utilizada
para estimular a socialização, expressão, memorização também o corpo, o desenvolvimento da linguagem oral das crianças e auxilia no
trabalho com as letras, o nome próprio, os
numerais e as cores em sala de aula. A musicalização facilita a aprendizagem tornando-a
mais prazerosa.
4Por que a música é considerada
uma ferramenta importantíssima no processo
de ensino-aprendizagem?
A música é considerada uma ferramenta importantíssima no processo de ensino-aprendizagem por ser auxiliar em sala de
aula, tornando o conteúdo apresentado atrativo e prazeroso para as crianças, contribuindo para aulas mais dinâmicas, se tornando
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capaz de facilitar a aprendizagem e ampliar
novos conhecimentos, como por exemplo, a
interação com as crianças e o desenvolvimento do vocabulário infantil.
5As atividades lúdicas estão presentes em seu planejamento? Por quê?
R: As atividades lúdicas que utilizam
música, jogos e brincadeiras estão presentes
em meu planejamento e contribuem para a
sequência didática, pelas inúmeras contribuições que propiciam, auxiliando não somente
na aprendizagem, mas no desenvolvimento
cognitivo, psicomotor e afetivo da criança. Um
exemplo de atividade lúdica é a sequência
didática sobre o conto A Branca de Neve,
no primeiro momento é realizada a roda de
conversa sobre o que as crianças sabem e
possuem curiosidade a respeito da história,
depois realizam a sequência de atividade que
é composta pela dramatização do conto, poemas e músicas que fazem parte da história,
a atividade trabalha a interação, expressão,
socialização e linguagem oral da criança.
Após as respostas precisas da professora,
podemos entender que ela trabalha com o
mesmo pensamento de Luckesi que entende
que: atividades lúdicas são aquelas que propiciam uma experiência de plenitude, em que
nos envolvemos por inteiro, estando flexíveis
e saudáveis.
Vivian Elizabete dos Santos Monte, Formada em magistério, pela Escola Estadual
Casimiro de Abreu, Graduada em pedagogia,
pela Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas Santa Rita de Cássia, Pós-graduada em Alfabetização e Letramento, pelo
Centro Educacional Uninter, com Cursos de
especialização em Pedagogia de Projetos e
Arte e educação no sistema Exacto de Ensino,
atua na Prefeitura do Município de São Paulo,
como professora de Ensino Fundamental I, e
trabalhou área da Educação Infantil por treze
anos, relata:

1Quando se deve utilizar o lúdico
em sala de aula?
R: O lúdico em sala de aula deve caminhar de maneira simultânea com o trabalho
em sala de aula, as crianças aprendem brincando, o educador deve ter consciência da
importância do brincar, selecionando brincadeiras significativas, jogos dirigidos e brincadeiras espontâneas, onde as crianças usam
sua imaginação e refletem situações do cotidiano.
2De que forma as atividades lúdicas o ensino de música, em principal a música, é usado na educação infantil?
R: O ensino de música é usado na educação infantil de maneira lúdica por ser uma
linguagem universal.
3No que a música contribui para
o desenvolvimento das crianças na educação
infantil?
R: A música contribui no desenvolvimento das crianças, estimulando a criatividade, a expressão corporal, a coordenação
motora e a autonomia.
4Por que a música é considerada
uma ferramenta importantíssima no processo
de ensino e aprendizagem?
R: A música é considerada uma ferramenta importantíssima no processo de ensino
e aprendizagem, por ser facilitadora da compreensão de todos os conteúdos.
5Você costuma utilizar atividades
lúdicas em seu planejamento? Por quê?
R: Sim. Porque o lúdico faz parte do
universo infantil e da linguagem da criança.
Observa-se nas respostas das professoras que o lúdico está presente na Educação Infantil, com a presença e intervenção
delas sempre, proporcionando um ambiente
prazeroso e diversificado que contribui com
o desenvolvimento das crianças.
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Essas práticas vão ao encontro de
Vygotsky, quando este fala em Intervenção
Pedagógica. Um aspecto muito peculiar nas
concepções, muito central em suas teorias
sobre desenvolvimento é a importância da
interação das outras pessoas no desenvolvimento de cada sujeito, a importância desse
mundo humano, dessa cultura do outro social,
mas não em termos de um ambiente onde o
sujeito está simplesmente imerso, onde passivamente absorve informações do ambiente.
Vygotsky coloca uma posição ativa para
o próprio sujeito se relacionar, que se relaciona com um mundo de informações significado onde ele também age, não sendo um ser
passivo que recebe passivamente as informações. Em cada momento de sua história, ele
é um sujeito pleno, que retroalimenta, ele age
na relação de aprendizagem que promoverá
o desenvolvimento num ambiente não passivo e sim estruturado pela cultura. A intervenção pedagógica é essencial na promoção do
desenvolvimento. A pessoa não percorre um
caminho de desenvolvimento sem ter experiências de aprendizagem resultado da intervenção deliberada de outras pessoas na vida
dela. Interferir intencionalmente no desenvolvimento das crianças é importantíssimo na
definição do seu desenvolvimento. O sujeito
depende dessa intervenção para se desenvolver adequadamente nos rumos que aquela
cultura supõe como rumos adequados para
desenvolvimento.
Desenvolver-se numa sociedade que
tem escola é diferente de desenvolver-se em
uma sociedade que não tem escola. A escola
na sociedade escolarizada é um lócus cultural extremamente importante para a definição
dos rumos do desenvolvimento e a intervenção pedagógica é importantíssima na relação
desse desenvolvimento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo traz com base em pesquisas bibliográficas, e das respostas das professoras apresentadas no item anterior através
da pesquisa de campo, a importância para o
desenvolvimento infantil, de se utilizar como
recurso, a ludicidade na Educação Infantil, a
colaboração dos jogos e brincadeiras lúdicas
quando utilizados como recurso pedagógico
para o conhecimento corporal, respeito ao
outro, o desenvolvimento cognitivo, social,
afetivo e motor da criança,
Considerando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das
crianças de zero a cinco anos, a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania deve estar embasada nos seguintes
princípios: • o respeito à dignidade e aos
direitos das crianças, consideradas nas
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.;
• o direito das crianças a brincar, como
forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil;
• o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas
à expressão, à comunicação, à interação
social, ao pensamento, à ética e à estética; • a socialização das crianças por
meio de sua participação e inserção nas
mais diversificadas práticas sociais, sem
discriminação de espécie alguma; • o
atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade (RCN, 1998,
p. 13 vol. I).

O processo de construção na infância se dá de forma agradável, divertida e
integrada através da valorização do brincar,
contribuindo com desenvolvimento de sua
sensibilidade. As atividades lúdicas auxiliam
diretamente no desenvolvimento de sua expressão, nas relações afetivas com o mundo,
com as pessoas e com os objetos.
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As atividades artísticas são usadas
como preparação para a escrita: o foco não
é a arte em si, mas a motricidade fina, a destreza dos dedos para que, mais adiante, a
criança consiga criar letras e números. Os
educandos podem ser incentivados a criar
o que quiserem, mas sempre estimulados a
conhecer novas perspectivas e novos materiais, sempre encontrando novas formas de
expressão para que não apenas reproduzam
o que veem na televisão ou nos brinquedos
do dia-a-dia, como as músicas cantadas por
toda a turma entendida por eles como um momento de descontração tem como intenção a
sociabilidade, memorização, inclusão.
Em palestra para a equipe da Revista
Escola, o Professor António Nóvoa responde
às seguintes perguntas:
Mesmo com tantas mudanças na sociedade, a escola continua sendo uma instituição imprescindível para a formação do
ser humano? “Sim. Ela é o lugar onde é
possível falar com toda a gente e sobre
todas as culturas. As crianças precisam
conhecer mundos diferentes. Quando
perguntaram ao filósofo francês Olivier
Reboul (1925-1992) o que deve ser ensinado nas escolas, ele respondeu citando
o filósofo inglês Herbert Spencer (18201903) “Tudo que une é tudo que liberta”.
O que une são as raízes. O que liberta
é o mundo. O que une são as culturas
que pertencemos. O que liberta são as
ciências e as outras culturas. O que une
são as tradições. O que liberta é o conhecimento sobre outras realidades. Sempre
que perdemos a segunda dimensão ou a
deixamos de lado propositalmente, confinamos as crianças em espaços coerentes, porém muito mais pobres”.

A criança quando chega à Educação
Infantil, está em plena fase de desenvolvimento motor, cognitivo, social, e descobertas, o
que coloca o professor que a recebe em uma
situação de facilitador e colaborador para que
essa evolução aconteça.

Jean Piaget (1896-1980) através dos
estágios de desenvolvimento, defende que
o desenvolvimento cognitivo é um processo
de sucessivas mudanças qualitativas e quantitativas das estruturas cognitivas, derivando
cada estrutura de estruturas precedentes. Essas construções denominadas por ESTÁGIOS
(sensório-motor de 0 a 2 anos, pré-operatório de 2 a 7 anos, operatório concreto de 7
a 11 anos e operatório formal de 12 anos
em diante), seguem idades mais ou menos
determinadas e o importante é a ordem dos
estágios e não a idade de aparição destes.
O aluno na etapa da Educação Infantil
está entre os dois primeiros estágios, para a
criança a brincadeira é uma forma de exercitar a sua imaginação, se relacionando de
acordo com seu interesse e suas necessidades junto à realidade de um mundo que
pouco conhecem. Através das brincadeiras,
a criança reflete, organiza, constrói, destrói e
reconstrói seu universo. Vejamos o que este
autor nos explica esses dois estágios:
No estágio Sensório-motor, a criança
passa do nível dos reflexos inatos para outro
em que ela já é capaz de uma organização
perceptiva e motora dos fenômenos do meio.
A consciência da criança sobre o meio externo se expande lentamente, conforme suas
ações se deslocam de seu próprio corpo para
objetos.
Durante o Pré-Operatório, a criança 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. O egocentrismo
está bastante presente nas crianças, elas possuem uma incapacidade de pensar através
das consequências de uma ação e de entender noções de lógica; desenvolvem o concei30 - junho/2021 - Educar FCE
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to de conservação, e ainda não desenvolveram a capacidade de manipular informações
mentalmente.
As atividades lúdicas na pré-escola
enfatizam as habilidades de aprendizagem,
coordenação motora grossa e fina, como trabalhar em grupo, valores, respeito às regras
que farão parte de suas vidas, auxiliando na
evolução corporal, cognitiva e emocional.
Lev Vygotsky (1896-1934) que estudou
a zona de desenvolvimento proximal, a distância entre o desenvolvimento real da criança
e o desenvolvimento potencial, que representa aquilo que ela tem potencial de aprender,
“A zona de desenvolvimento proximal define
aquelas funções que ainda não amadureceram, mas estão no processo de maturação,
funções que amadureceram amanhã, mas
que estão correntemente em um estado embrionário. Tais funções podem ser chamadas
de ‘botões’ ou ‘flores’ do desenvolvimento em
vez de serem chamadas de ‘frutos’ do desenvolvimento” (1978, p. 86).
Durante a educação infantil, a criança
deve passar por atividades que estimulem
toda sua capacidade motora, dessa maneira,
a aprendizagem irá sendo entendida na medida em que ela consiga fazer a relação entre
o que está sendo aprendido na escola e suas
necessidades diárias.
Freire (1997:27) afirma: “Do ponto de
vista motor, antes mesmo do surgimento de
uma linguagem verbal, todos os esquemas
motores básicos estão formados”. Entende-se que a aprendizagem e a comunicação
iniciam-se muito antes de se aprender a ler e
escrever, através de gestos e figuras simbólicas, e que estes movimentos fazem parte de
“esquemas de ação”, segundo Piaget citado
por Freire (1997:33) onde para cada necessidade da vida se desenvolve um movimento
diferente.

Henri Wallon (1879-1962) e David Ausubel (1918-2008) trataram a aprendizagem
significativa, dois autores teóricos da Psicologia, muito influentes com suas ideias para
a compreensão do desenvolvimento psicológico e têm importantes implicações educacionais.
Defendem que é preciso motivação
para aprender, que a emoção interfere no
processo de retenção da informação, que
a atenção é fundamental na aprendizagem.
Esses autores exercem influência marcante
na educação brasileira, trouxeram pontos de
partida para as recentes pesquisas sobre o
funcionamento e desenvolvimento do cérebro
e qual sua atuação sobre todas as áreas do
corpo humano.
A intenção de ensinar através de atividades lúdicas, objetiva desenvolver, o autoconhecimento, o senso crítico, a sensibilidade
e a criatividade, habilidades que serão extremamente importantes durante toda a vida. Segundo KUHLMANN Jr. (1998 – p. 141-142):
A criança dos quatro aos seis anos, no
jardim, educaria a mão e o olho, desenvolveria hábitos de asseio, urbanidade,
império sobre si mesmo, aguçar o engenho, interpretaria os número e as formas
geométricas, inventaria combinações de
linhas e imagens e as representaria com
o lápis, [...] As mãos, órgão mais importantes no que respeita o trabalho ativo,
deveriam ser forçadas a brincar desde o
princípio, e também a desenvolver exercícios manuais (KUHLMANN Jr., 1998, p.
141-142).

A música também é fundamental no
processo de ensino aprendizagem, pois contribui no processo de memorização dada sua
proximidade com a ludicidade, ampliando as
interações entre as crianças e a professora,
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As diferentes situações contidas nas
brincadeiras que envolvem música também fazem a criança crescer através da
procura de soluções e de alternativas. O
desempenho psicomotor da criança enquanto brinca alcança níveis que só mesmo com a motivação, ela consegue. Ao
mesmo tempo favorece a concentração, a
atenção, o engajamento e a imaginação.
Como consequência, a criança fica mais
calma e relaxada e aprende a pensar, estimulando sua inteligência (GÓES, 2009).

A partir destes argumentos constatamos que é válida a ideia de Ostetto (2003)
de que a escola deve ampliar o repertório
musical dos alunos permitindo-lhes um pensar crítico acerca da construção do gosto e
que isso implica, por outro lado, que a própria
professora necessita questionar-se acerca de
seu repertório musical e de sua bagagem de
conhecimentos e vivências em torno da música e da cultura musical cotidiana.
Ao aprofundar os estudos sobre a música, é possível perceber que as crianças
conseguem interagir melhor umas com as
outras, usando sua imaginação, sua criatividade. Assim, o valor da música tanto para o
desenvolvimento quanto para o aprendizado
das crianças a partir da musicalidade trabalhada em sala de aula. Portanto, a música é
de suma importância na aprendizagem das
crianças, pois ela faz com que a criança se
envolva com a música bem como amplie e
enriqueça o seu desenvolvimento cognitivo e
sua motricidade.
Estes conceitos acompanharão a criança por toda a vida escolar, social e profissional, e quanto antes o aprendizado acontecer
será de mais fácil compreensão e absorção
do conteúdo.

Para as crianças tornarem-se adultos
que venham a colher os muitos benefícios
da atividade física regular, a educação deve
ter como foco o desenvolvimento das habilidades motoras básicas. “Dominar as habilidades básicas em tenra idade estimula o
desenvolvimento das crianças e seu aperfeiçoamento no que diz respeito às habilidades
mais complexas que levam a participação
segura e agradável na atividade física” (SANDERS, 2005).
Os professores devem conhecer os
estágios da expansão motora e dedicar-se
a trabalhar com os alunos etapa por etapa,
dando assim condições para que a criança
descubra “suas possibilidades cenestésicas,
expressando-se com seu corpo e em seu
corpo, com os movimentos iguais aos que
fazem com a escrita e a leitura” (MARTINS;
BIANCHIN, 2007).
O MEC (Ministério da Educação) apresenta no Referencial Curricular Nacional, um
artigo que regulamenta qual é a formação do
profissional que trabalhará em Escolas de
Educação Infantil:
O trabalho direto com crianças pequenas
exige que o professor tenha uma competência polivalente. Ser polivalente significa
que ao professor cabe trabalhar com conteúdo de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais
até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento.
Este caráter polivalente demanda, por sua
vez, uma formação bastante ampla do
profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com
seus pares, dialogando com as famílias e
a comunidade e buscando informações
necessárias para o trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais para
a reflexão sobre a prática direta com as
crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação (MARTINS; BIANCHIN, 2007).
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Martins e Bianchin (2007) concordam
que “a conscientização e domínio do corpo,
a apropriação do esquema corporal, a coordenação psicomotora, as noções de tempo
e espaço, são objetivos importantes que precisam ser trabalhados antes do aprendizado
da escrita e leitura”.
Somente após a criança ter o domínio
de gestos, ela pode aprender a escrever, este
desenvolvimento virá através das atividades
realizadas na educação infantil, é importante
observar e respeitar nas aulas, cada fase de
movimento da criança, despertando nela a
curiosidade para novos aprendizados, causando um incômodo em seu sistema, provocando uma perturbação que será seguida de
adaptação, assimilação e acomodação que a
acompanharão em toda sua fase de maturação, crescimento, desenvolvimento e aprendizagem escolar.

É importante ressaltar que a ideia antiga
de que o professor é retentor do saber, e a
repetição a melhor forma de se aprender, não
existe mais, felizmente para o aprendizado do
aluno, atualmente a “bagagem” que a criança
traz de seu convívio fora do ambiente escolar
é vista com outros olhos e aproveitada na
escola para o melhor desenvolvimento deste
discente. Ensinar é trocar conhecimentos.
Incentivar a inserção no currículo escolar trabalhado nas Escolas de Educação
Infantil, sejam estas particulares ou públicas,
as atividades lúdicas com supervisão e participação do professor, baseando-se nos teóricos citados neste trabalho se faz necessário.

O professor, independente da faixa
etária que trabalha, deve entender que não
existe um aprendizado separando o cérebro
do corpo, pois, o ser humano é um todo. A
qualidade do professor é fazer a ligação entre tarefas cognitivas e motoras e incentivar
a capacidade do aluno para enfrentá-las e
resolvê-las.
Os métodos são diversos, cada professor escolhe o seu, a meta a ser atingida é que
deve ser a mesma, ou seja, “assegurar o desenvolvimento harmonioso dos componentes
corporais, afetivo e intelectual, objetivando a
conquista de uma relativa autonomia” (Martins; Bianchini, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final deste trabalho, após a apresentação das ideias de autores em segmentos diversos, mas comprometidos com uma educação de qualidade, pode-se concluir que o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social de toda criança deve ser motivado por atividades
que agucem sua criatividade, fomentem sua curiosidade, estimulem movimentos, resolução
de problemas e a sociabilidade, tendo em vista que é durante a Educação Infantil que começa-se a formar um cidadão consciente, ativo, social, que reconhece seus direitos e deveres,
e transformador no meio em que vive.
A orientação e supervisão dos educadores da Educação Infantil, antes, durante e depois
das atividades, é importante para que cada faixa etária seja atendida com jogos e brincadeiras
de acordo com suas necessidades neurais, ósseas, cognitivas e motoras no intuito de que o
crescimento e desenvolvimento corpóreo e cerebral aconteçam naturalmente e em conjunto.
Os educadores que trabalham com crianças das primeiras séries há muito entenderam
que o desenvolvimento físico é algo importante, e os professores observam que as crianças
da pré-escola ficam felizes quando se movimentam, tornando o processo de ensino aprendizagem mais prazeroso e significante.
Para que o educador oriente seus alunos na intenção de que cresçam, evoluam, desenvolvam, e passem a ter autonomia de suas ações e sigam para as próximas etapas da
vida educacional, social, familiar e profissional, este precisa ser um orientador conhecedor
das fases de desenvolvimento das crianças, conhecer a sua turma, e manter-se atualizado,
estando sempre em formação. Pois a educação deve ser atualizada e respeitar os valores
culturais e sociais.
É fato que isso não é tão simples, pois sugere romper com um modelo, com um padrão
já instituído, implica em juntar o novo com o antigo, a teoria com a prática, o cuidar e o educar.
Ao final desse trabalho, é esperado que os leitores entendam a importância e os benefícios dos jogos, brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil, e coloquem em prática
nas suas aulas, que ao final da leitura, sintam o mesmo prazer de ler que foi escrevê-lo e que
essas linhas descritas os deixem com a mesma sagacidade de mudanças para melhor, na
educação e formação de nossos alunos em sua fase inicial na escola.
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SAÚDE DOCENTE NO CENÁRIO DA PANDEMIA
RESUMO: O objeto do estudo consiste em evidenciar a relevância da pesquisa que teve como
objetivo investigar a saúde dos docentes no cenário da pandemia, analisar seu impacto e relevância
no desenvolvimento ou agravamento dessas doenças, na saúde desses profissionais. A pesquisa
se concretizou na análise de dados fornecidos por entidades de referências como OMS, e autores
que estudam a temática. Como resultado fica evidenciado que é urgente um olhar atencioso sobre
a saúde destes profissionais, fica explícito que a pandemia agravou algumas patologias nesse
grupo de profissionais de forma significativa e relevante.

Palavras-chave: Saúde; Professor; Pandemia; Coronavírus.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo destaca a influência do estado de calamidade pública causado
pela pandemia do novo coronavírus tem efeito direto no processo de agravamento da saúde dos profissionais do quadro do magistério, objetivo da pesquisa é
investigar se as mudanças afetam de imediato na saúde desses profissionais, derivados da
sua ocupação laboral, se a pandemia foi capaz de potencializar os principais problemas de
saúde neste grupo.
A pesquisa pretende localizar focos pontuais que influenciaram diretamente no adoecimento dos docentes e as alterações provocadas pela inserção das novas demandas impostas
pela pandemia, qual a relação do processo com o aumento das enfermidades desse grupo de
trabalhadores. Para tanto, foram utilizados para a obtenção de dados,pesquisa de trabalhos
direcionados a problemática apresentada, optou-se pelo uso de análises de artigos, pesquisas
científicas e um coletivo de autores que tratam da temática.
Valendo-se desse material de investigações e práticas nessa tese, identificam-se as evidências acumuladas e perspectivas que potencializam as relações investigadas neste estudo.
Após a análise desses indicadores, percebe-se que as novas demandas impostas pela
pandemia com intervenção direta na rotina de trabalho desses profissionais tem influência no
processo saúde/doença, Questões relativas à jornada, condições de trabalho, dentre outros
fatores.
Registra-se ausência de políticas públicas de regulação dos ambientes e gestão do
trabalho. Elementos trazidos à discussão observa-se que é urgente um olhar atencioso sobre
a saúde destes profissionais não podendo ser negligenciados ou desconsiderados.
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INVESTIGAÇÃO SOBRE A
INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS
PÚBLICAS NO BRASIL ANTES
DA PANDEMIA - O RETRATO DA
INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS
BRASILEIRAS
No Brasil, o cenário das escolas públicas de educação básica (EB), com precárias
condições de infra estruturas pauta das reivindicações sindicais há anos, já é conhecido
pela maioria da população.
O Censo aponta que as escolas brasileiras ainda têm dificuldades quanto ao quesito infraestrutura. O Censo Escolar 2017,
lançado pelo Ministério da Educação (MEC).
Mostra que as escolas brasileiras ainda têm
deficiências quando o quesito é infraestrutura.
No caso das escolas que oferecem ensino fundamental apenas 41,6% contam com
rede de esgoto, e 52,3% apenas com fossa.
Em 6,1% delas, não há sistema de esgoto
sanitário.
Nas escolas de ensino fundamental, a
garantia de água ocorre por meio de rede
pública de abastecimento na maior parte dos
casos (65,8%),mas há casos de abastecimento por poço artesiano (17,4%) ; cacimba ou
cisterna (11,9%) ou diretamente por rios, córregos ou outros canais (6,2%). Em 10% delas,
não há água, nem energia ou esgoto.
A tecnologia não está acessível aos estudantes em cerca da metade das escolas
de ensino fundamental. Conforme o censo,
“a presença de recursos tecnológicos como
laboratórios de informática e acesso à internet
ainda não é realidade para muitas escolas
brasileiras. Apenas 46,8% das escolas de ensino fundamental dispõem de laboratório de
informática; 65,6% das escolas têm acesso à
internet; em 53,5% das escolas a internet é
por banda larga”.

Biblioteca e ou sala de leitura está presente em pouco mais da metade (54,3%) das
instituições de ensino. Em outras, faltam parques, berçários e até banheiros adequados
às faixas escolares atendidas.
O censo mostra que nas escolas de
educação infantil, 61,1% têm banheiro adequado e apenas 33,9% contam com berçário.
Na faixa etária adequada à creche, que vai
até três anos de idade, 57,6% contam com
parque infantil. Já na pré-escola, que reúne
crianças de quatro e cinco anos, o percentual é menor, 42,7%. Existem áreas verdes em
29,6% das creches e 27,3% nas pré-escolas.
As pessoas com deficiência encontram
muitos estabelecimentos sem medidas que
garantam acessibilidade. Apenas 26,1% das
creches e 25,1% das pré-escolas têm dependências e vias adequadas para esses estudantes ou para os com mobilidade reduzida.
Segundo o MEC, 32,1% do total das escolas
infantis têm banheiro adaptado (AGÊNCIA
BRASIL, 2018).
Questionamos-nos sobre a infraestrutura que ainda é bastante suscetível em muitas
escolas Brasil afora,com condições precárias
de existência. As situações das escolas não
são adequadamente resolvidas, ainda nos
deparamos com dados assustadores, estando presentes nos dias atuais, as escolas sofrem com a precariedade dos instrumentais,
o acesso à tecnologia as novas mídias nem
sempre se fazem presentes efetivamente no
espaço escolar, essas problemáticas mais a
desvalorização profissional são questões que
os profissionais da educação se deparam todos os dias (AGÊNCIA BRASIL, 2018).
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SAÚDE DO PROFESSORADO NO
CONTEXTO BRASILEIRO
A diretoria do Sindicato identificou, na
categoria, o crescimento de um evento que
foi denominado de “outubrite” – ocorrência de
doenças e agravos dos professores e professoras no final do ano letivo: cansaço generalizado, problemas de voz, elevação da irritação
e impaciência. A demanda do Sindicato era,
então, avaliar o processo de desgaste gerado
pelo trabalho docente (ARAÚJO; CARVALHO,
s/d).
Características do trabalho docente,
como trabalho repetitivo, insatisfação no desempenho das atividades, desgaste nas relações professor-aluno, ambiente intranquilo,
falta de autonomia no planejamento das atividades, ritmo acelerado de trabalho, desempenho das atividades sem materiais e equipamentos adequados e salas inadequadas
associaram-se, positivamente, a níveis estatisticamente significantes, aos transtornos
mentais identificados nos estudos realizados.
Aspectos psicossociais também foram
relevantes à saúde mental dos docentes. Trabalho realizado em situação de alta exigência
(envolvendo altas demandas psicológicas e
baixo nível de controle) estava associado à
maior prevalência de TMC (ARAÚJO; CARVALHO, s/d).
A elevada prevalência dos problemas
de saúde identificados associou-se à elevada
demanda psicológica envolvida na execução
das atividades, baixo controle sobre o próprio trabalho, maior tempo de trabalho como
professor, elevada carga horária semanal,
múltiplos empregos e uma série de características relativas ao ambiente e organização
do trabalho docente, tais como ritmo de trabalho, ambiente em condições inadequadas,
relações estressantes entre professor, entre
outros aspectos (ARAÚJO; CARVALHO, s/d).

Os problemas de saúde vêm se aprofundando. Assim, muito empiricamente, pelo
que você conversa com as pessoas e as
ouve falando na escola, na sala de professores. Você fica sabendo que as pessoas estão tomando remédio tarja preta,
e comentam isso com uma certa tranquilidade: Ah, hoje eu estou tranquilo, porque
eu tomei o meu tarja preta. (SOUZA, Kátia
R.; BRITO, Jussara C. Sindicalismo, condições de trabalho e saúde)

Nossos professores estão doentes”
Essa é a realidade de quem leciona na rede
estadual de Educação, na opinião da coordenadora regional da Apeoesp, na subsede da
Baixada Santista, Célia Amado. Para ela, os
números apresentados nesta terça-feira pela
entidade corroboram sua afirmação.
De acordo com o estudo "A Saúde do
Professor da Rede Estadual de Ensino", do
total de entrevistados, 27% afirmaram que
tiveram de se afastar das salas de aula. O
principal motivo, relatado por 57%, foi a depressão.
Ainda segundo a APEOESP, que ouviu
936 professores de todo o Estado, em 2010,
transtornos de ansiedade são a segunda
maior causa de afastamentos, apontada por
49%. Outros 41% citaram a rouquidão e 37%,
a hipertensão.
“Tudo isso acontece por esgotamento
físico e mental”, define Célia. Classes lotadas e a violência dentro da escola são fatores
que, segundo ela, derrubam a autoestima e
a motivação do educador. “E o resultado são
esses números”, diz. Segundo ela, os casos
são muitos. Vários que tiveram de se afastar.
Alguns se recuperam, mas vão para serviços
burocráticos, ficam fora das salas de aula. E
isso representa uma perda muito grande porque são bons profissionais” (APEOESP, 13 de
Setembro 2012).
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Um ponto em comum entre os países
com melhor desempenho no PISA, além da
equidade entre alunos socioeconomicamente
diferentes a valorização da carreira docente
também é levada a sério, Segundo Camila de
Moraes da OCDE -A Tribuna - 12.09.2012.
A omissão do poder público é a explicitação da insuficiência de investimentos escancara os problemas de saúde da categoria
em decorrência da sua vida profissional. Contudo, o quadro de adoecimento dos profissionais da educação é, hoje, seguramente, um
grave problema de saúde pública que vem
se tornando cada vez mais profundo, necessitando de novos estudos e metodologias de
intervenções. (SOUZA, Kátia R.; BRITO, Jussara C. Sindicalismo, condições de trabalho
e saúde)

O SER PROFESSOR NA PANDEMIA
Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir
para uma maior compreensão da temática
apresentada neste artigo, a situação de calamidade pública em todo o planeta, colocou a
humanidade em sua maior crise desde o final
da segunda guerra mundial, impactando assim famílias inteiras ceifando vidas, paralisando a economia e causando um drama social
de gigantescas proporções (BRASIL, 2020).
Assim como o mundo, a escola também foi pega de surpresa. Soma-se a isto a
formação do professor que não contempla a
preparação para aulas remotas, Em termos
normativos, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) preconiza, especificamente no art. 32, que “o ensino fundamental será presencial, sendo a modalidade
de ensino a distância utilizada como complementação da aprendizagem ou em situações
emergenciais” (BRASIL, 1996, p. 11).

Com o advento da pandemia, o MEC
(Brasil, 2020 ) homologa e declara como legal a carga horária de ensino remoto na rotina
diária de trabalho docente.
Segundo a PORTARIA Nº 544, DE 16
DE JUNHO DE 2020, Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e
revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de
março de 2020, nº 345, de 19 de março de
2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020. Com
ensino remoto homologado a então exaustiva jornada docente, longe das salas de aula
ficam ainda mais difíceis, as dificuldades no
ensino a distância expõe a professora a novos
desafios.
Diante dessa nova configuração preenchida pelo vazio do distanciamento social o
professor se viu sozinho rodeado do desconhecido, tendo que dar conta da demanda
imposta pela pandemia, a docência longe da
sala de aula conduziu as mudanças sem aviso prévio, que transformou o cotidiano dos
profissionais da pior maneira possível, expondo cada vez mais a saúde dos professores e
professoras, juntamente a todas essas novidades não houve a complementação de medidas especiais de regulamentação e proteção
aos direitos desses trabalhadores (Trab. educ.
saúde vol.19 Rio de Janeiro, 2020).
Vendo-se inesperadamente obrigados a
ressignificar seus processos de trabalho para
ambiente virtual, cabendo exclusivamente ao
docente à responsabilidade pela transformação do ambiente domiciliar em sala de aula
de ensino remoto, em telas de computadores
ou celulares em sua maioria de uso pessoal,
a sensação de impotência junto às rotinas intermináveis, ficam escancaradas (Trab. educ.
saúde vol.19 Rio de Janeiro, 2020).
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E, de fato, docentes encontram-se submetidos às novas exigências e mudanças na
organização do trabalho, tais como ritmo de
trabalho, sobrecargas laborais, burocracia,
controle (remoto) de turma e, ainda, o tipo de
gestão e ferramentas para controle e desenvolvimento do trabalho, algo que recrudesceu com o advento do trabalho remoto. Para
dar conta de todas as tarefas, é necessário
realizar atividades fora da jornada formal de
trabalho, como gravar aulas, disponibilizá-las
em plataformas digitais e atender aluno(a)s
por aplicativos (Trab. educ. saúde vol.19 Rio
de Janeiro, 2020).
À vista de tudo isso, a responsabilidade
pela transformação do espaço domiciliar em
posto de trabalho permanente para desenvolvimento do ensino remoto coube exclusivamente aos docentes. Do mesmo modo, todos
os custos relacionados às condições materiais do trabalho e infraestrutura física, como
computador, câmera, microfone, impressora,
internet, luz elétrica, mobiliário, entre outros,
ficaram a cargo dos docentes.
Além dessas despesas, houve a necessidade de manutenção desses equipamentos
e do próprio manuseio de tecnologias e mídias. Para aqueles docentes que não tinham
formação ou familiaridade com tais tecnologias, tal instrumento foi montado com o apoio
de familiares ou colegas. (Trab. educ. saúde
vol.19 Rio de Janeiro Jan.2020)
Os elementos e a experiência que compõem o processo de trabalho docente presencial precisam, portanto, ser readaptados
a essa nova realidade, já que não se trata de
uma mera transposição da atividade, antes
modulada no ambiente de sala de aula em
contato direto com os alunos (a)s, que passou a ser realizada integralmente em meio
digital. Em termos concretos, a atividade de
trabalho, o objeto e os seus meios precisaram
ser redefinidos num curto espaço de tempo,
sendo os próprios docentes responsáveis por

esse processo. (Trab. educ. saúde vol.19 Rio
de Janeiro Jan. 2020).
O isolamento social se torna tão importante nesse momento, a medida tem sido uma
das principais recomendações de órgãos
como a Organização Mundial da Saúde, o
Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde.
Para Hypolito, Vieira e Pizzi (2009), o
processo de intensificação do trabalho docente pode ser sintetizado, entre outros fatores,
como processo que conduz à redução do
tempo para descanso na jornada de trabalho; implica falta de tempo para atualização
e requalificação profissional e potencializa a
sobrecarga de trabalho. Ademais, aumenta o
isolamento ao reduzir as chances de interação
e participação coletiva de trabalho, limitando
as possibilidades de reflexão crítica conjunta
para a luta e a defesa da saúde. Em síntese,
pode-se afirmar que as modalidades de trabalho remoto de professoras e professores
possuem a marca da combinação intensiva
e extensiva do tempo de trabalho associado
à precarização das condições laborais sob
a determinação histórica de novos padrões
gerenciais em tempos de excepcionalidade
de trabalho (RODRIGUES et al., 2020).
Tal realidade se acentuou ainda mais na
pandemia, quando educadores foram obrigados a reformular, da noite para o dia, todo o
método de ensino, ter as relações mediadas
por uma tela, aprender a usar novas tecnologias e estar a todo o momento respondendo
mensagens de pais e estudantes pelo celular,
que mais uma vez é de uso pessoal, educadores estão vivendo intensamente a pressão
dos novos tempos, revelando o esgotamento
da categoria (RODRIGUES et al., 2020).
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Além dessa pressão, toda a equipe ficou bem cansada e estressada por conta do
volume de trabalho, que dobrou. Nossa rotina
se baseou em enviar planejamento quinzenal, imprimir e entregar atividades presencialmente, publicar as atividades na plataforma
on-line, fazer atendimento dos estudantes e
reuniões virtuais, corrigir as atividades. (Trab.
educ. saúde vol.19 Rio de Janeiro Jan.2020)
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) indica que desde 1983 a classe
docente é a segunda categoria profissional,
em nível mundial, a portar doenças de caráter ocupacional, incluindo desde reações
alérgicas a giz, distúrbios vocais, gastrite e
até esquizofrenia. O estresse que acomete os
professores é considerado pela OIT não somente como um fenômeno isolado, mas um
risco ocupacional significativo da profissão
(TOSTES et al., 2018).
A profissão docente é considerada pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT),
como uma das mais estressantes, com forte
incidência de elementos que conduzem à SB
(Síndrome de Burnout). Esse fenômeno, que
atinge professores de diferentes países, parece portar um caráter epidêmico mundial que
extrapola as fronteiras nacionais (Gil-Monte,
2008). De acordo com a Organização Mundial do Trabalho (OIT).
Essa síndrome é caracterizada por uma
sensação de esgotamento e sentimentos negativos sobre a rotina laboral. Conforme definição apresentada pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), “a Síndrome de Burnout é
resultante de um estresse crônico no trabalho
que não foi administrado com êxito”.
Mesmo antes de a pandemia se instalar no nosso cotidiano, os docentes já eram
as pessoas mais propensas à Síndrome de
Burnout, Na perspectiva pública, a categoria
de professores sofre muitas críticas, é extremamente cobrada em seus fracassos e raramente é reconhecida por seu sucesso.

Nenhuma categoria tem sido tão severamente avaliada e cobrada pela população
em geral nas últimas décadas como a de
professores (Farber, 1991). Entre as inúmeras demandas enfrentadas pelos professores,
destaca-se a sobrecarga mental e a emocional. A função docente se caracteriza pela exigência de altos níveis de concentração, precisão e atenção diversificada. Do ponto de vista
emocional, lhe é exigido envolvimento com
os alunos, pais ou responsáveis, colegas e
equipe técnica, relações estas que, em muitas
ocasiões, podem ser ou tornar-se conflitivas
(SALANOVA, MARTÍNEZ & LORENTE, 2005).
Para Farber (1991), a severidade de
burnout entre os profissionais de ensino já
é atualmente superior a dos profissionais de
saúde, o que coloca o magistério como uma
das profissões de alto risco.
Há que se considerar que essa reestruturação do trabalho docente, em circunstâncias de pandemia, aprofundou a intensificação
e a precarização das condições de trabalho
de professoras e professores. Na prática, a intensificação do trabalho constitui-se em uma
forma de gestão e organização do trabalho,
que impõe metas e extensão da jornada de
trabalho. Sustenta-se na gestão pelo medo
e abuso de poder, por meio principalmente
do assédio moral, que tem sido amplamente
denunciado e se tornado objeto de processos
na Justiça do Trabalho e no Ministério Público
do Trabalho (DRUCK, 2011).
Essa conjuntura não se instala com a
Pandemia, antes disso, é consequência do
acirramento de forças conservadoras e neoliberais na política brasileira, que esmaece
as fronteiras do público e privado, ao passo
que fortalece à exploração da mão-de obra,
que Zaidan e Galvão (2020) nomeiam como
a superexploração da força de trabalho, visto
que o trabalho passa a fazer parte de todos
os momentos do cotidiano das professoras
e professores, sem que os mesmos possam
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computar formalmente as horas extras ou até
mesmo serem preparados para utilizarem as
ferramentas para as aulas remotas. A pandemia então escancara essa nova conjuntura.
(revista.ufrr.br/3074).
Para Tostes et al. (2018) os sistemas
educativos são forçados a uma reforma em
decorrência das diversas reformulações no
mundo do trabalho provocadas pelas crises
na esfera econômica. Conforme Moreira e Rodrigues (2018), alguns transtornos e doenças
relacionadas ao contexto trabalhista possuem
determinações diretas advindas dos novos
formatos e constituições do mundo do trabalho, marcadas por modelos de gestão que
solicitam mudanças e acarretam pressões
constantes por padrões de eficiência na atuação dos profissionais da educação.
A ausência de limites entre trabalho e
vida pessoal pode potencializar esse estresse é a limitação imposta sobre as relações
mediadas pela tecnologia e a falta das trocas
diárias presenciais entre alunos e colegas de
trabalho e toda a demanda imposta pela pandemia,e as exigências do mundo do trabalho,
influenciam diretamente na saúde dos professores e professoras. Neste sentido, como
aponta Moreira e Rodrigues (2018) a partir da
combinação desses indicadores, o contexto
escolar tornou-se um ambiente provocador
de tensão e estresse, como consequência,
os professores sentem-se cada vez menos
estimulados pelo trabalho, resultando em um
círculo vicioso de sofrimento, adoecimento e
afastamento.

Esse relato traz o convite à reflexão dos
modelos educacionais que se consolidam
diante das emergências sociais e do imaginário neoliberal, e que denuncia os efeitos
da maximização das performances na vida
dos profissionais que, ao terem a performatividade incutida em suas almas, se tornam
encarregados pela garantia da qualidade da
educação e da eficácia das novas engrenagens (SILVA; MOREIRA, 2018, p. 101).
As literaturas acerca da relação entre
o meio do trabalho e os impactos na saúde
docente ressaltam que a conjuntura de exploração e precariedade das condições de
trabalho têm resultado em prejuízos preocupantes à saúde de professores e demais trabalhadores da educação. Assim, é possível
notar um indicador ascendente no processo
de adoecimento entre os docentes nas últimas décadas, (TOSTES et al., 2018, p. 90).

Professoras e professores experimentaram uma mudança brusca em suas rotinas,
que se caracteriza pela penetração insidiosa
do trabalho em todos os espaços e momentos
de seu cotidiano, não importando que seus
empregadores não lhes tenham garantido estrutura para o teletrabalho (ZAIDAN; GALVÃO,
2020, p. 264).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na análise dos dados apresentados, fica explícito que os educadores no momento atual
atravessam dias de obscuridade, no que diz respeito ao cumprimento de protocolos, ausência
de diretrizes, formações, políticas, e destinação de recursos públicos capazes de suprir as
novas demandas , quanto ao ilusório das estruturas adequadas à implementação desta nova
metodologia de ensino. Muito conhecida por professores a anos.
Logo, Todos esses complicadores Repercutem diretamente na saúde do quadro do
magistério, essa conjuntura de oferta e acesso deste ensino remoto à população brasileira,
em especial, nas periferias e classes sociais mais pobres,a sensação de impotência diante da
situação, a responsabilização da não aprendizagem dos alunos, filhos dos trabalhadores atendidos por esses professores, contribuem para o agravamento do adoecimento da categoria.
Além dos impactos relacionadas à COVID-19, coexistem conjuntamente, os abalos
derivados da ocupação profissional, Dadas essas pontuações, ressalta-se a importância da
urgência de articular as exigências profissionais no contexto da pandemia com a saúde desses sujeitos,
Como apontam Schmidt et al. (2020), investigações e pesquisas acerca dos impactos
na saúde mental em decorrência da pandemia do novo coronavírus ainda são incipientes, por
se tratar de fenômeno extremamente recente, mas já sinalizam para implicações negativas
consideráveis.
Além disso, pesquisas anteriores sobre outros surtos infecciosos revelaram possíveis
repercussões nocivas à saúde mental, em uma escala temporal que pode variar de curto,
médio e longo prazo. Vale frisar que o cuidado com a saúde mental dos educadores precisa
ser levado a sério, como também, precisa ser considerado como um elemento crucial na
elaboração de medidas tanto para as atuais condições de trabalho em formato home office,
como para, os planos de ação e estratégias para o retorno das aulas presenciais nas escolas
(REVISTA.UFRR.BR).
É urgente um olhar atencioso sobre a saúde destes profissionais não podendo ser negligenciadas ou desconsideradas. Contudo, a ação preventiva para garantir a saúde e reduzir
as implicações na saúde da categoria, durante e após a pandemia, mas também aponta
para a importância da valorização desses profissionais, como até mesmo forma de mitigar o
esgotamento profissional.
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O DESENHO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo usando como referência a pesquisa bibliográfica, aborda importância
de se atentar para o desenho na Educação Infantil, menciona autores pesquisadores, além de
Leis que orientam a Educação brasileira, que corroboram sobre os benefícios que essa atividade
proporciona para as crianças durante sua formação cognitiva, social, motora, afetiva e educacional,
como criação do sujeito-estudante pesquisador, ao desenvolver seu autoconhecimento, a percepção
do outro e do mundo em que vivem, o respeito, a coordenação motora, a lateralidade, cita
também a necessidade de um trabalho com intervenção pedagógica que possibilite experiências
significativas com o objetivo de promover o potencial criativo e estético do aluno, promovendo a
interação com práticas artísticas variadas, por meio de recursos e materiais diversificados, para
uma melhor compreensão inicia com um breve relato do desenho como elemento na história do
homus sapiens.

Palavras-chave: Desenho; Infantil; Crianças.
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INTRODUÇÃO
Tendo em vista que rabiscar é uma prática no cotidiano infantil, o “desenhar” no processo
de educativo, não significa abandonar a seriedade e a importância dos conteúdos da primeira Etapa da Educação Básica, baseado em pesquisa bibliográfica este Artigo busca refletir
sobre a relevância da utilização do Desenho como ferramenta, possibilitando nas crianças o
desenvolvimento da imaginação, afetividade, o respeito ao outro, o conhecimento corpóreo e
a coordenação motora fina e grossa, também a inclusão, como aportes os trabalhos de pesquisadores e educadores que abordam as temáticas ou questões sobre o tema em questão
discutido neste artigo.
No ambiente escolar, onde os professores se deparam com turmas com tanta pluralidade, cabe a ele exercer a tarefa de unir esses alunos, aplicar atividades que os envolvam, com
o que há de útil para promover o conhecimento e a independência dos alunos através das
propostas pedagógicas que sejam elaboradas para estabelecer o convívio entre os alunos.
Entendendo que aprender não é só memorizar informações, é preciso saber ressignificá-las e refletir sobre elas. A forma de aprender está relacionada ao recebimento de estímulos
que são captados pelos sentidos (som, visão, tato, gustação e olfato).
Estímulos visuais, sensoriais e afetivos podem ativar certas emoções, essas estimulam
a parte do subconsciente e emocional do cérebro, ajudando os alunos a criar referenciais
mais fáceis de temas mais complexos, tornando o conteúdo mais interessante, de mais fácil
aplicação no dia a dia, processo que deve acontecer desde a entrada da criança no Ensino
Básico, tornando mais fácil o entendimento dos conteúdos que lhe serão apresentados durante sua vida escolar.
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, VERA L. DE
SIQUEIRA).
Para tanto, é essencial compreender o caminho histórico desse componente da disciplina de Arte, no primeiro momento O Desenho e sua trajetória, será abordado alguns fatos,
e relatos do ato de desenhar, mostrando que essa ação faz parte da vivência do homus sapiens desde os primórdios, anterior até mesmo a linguagem oral, ou escrita como é conhecida
atualmente.
No segundo momento, faz-se necessário compreender o significado da arte na educação no Brasil: tendências e concepções e analisar como as Artes Visuais contribuem para o
desenvolvimento da expressão de modo a favorecer o desenvolvimento dos aspectos cognitivo, motor, afetivo e social da criança. Ressalta a relevância de reconhecer que o desenho é
uma forma de Linguagem, é muito utilizado na disciplina de Artes no campo Artes Visuais, na
Educação Infantil, deve ser uma atividade sempre presente, afinal, desenhar é uma forma da
criança demonstrar o que sente.
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A RELEVÂNCIA DO DESENHO NO
DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO
- O DESENHO E SUA TRAJETÓRIA

celebrar e assegurar o êxito na caça, esses
registros contribuíram com o estudo da evolução humana.

O desenho é a arte de representar, ou
criar formas, utilizando materiais como lápis,
carvão, pincel, baseia-se na linha, ou no cruzamento de linhas, para definir perfis, luzes
e sombras. Suas técnicas são diversas; em
algumas, trabalha-se com extensões de manchas, mais do que com simples linhas. Na
Wikipédia, lemos a seguinte explicação:

Por meio desses registros contidos em
cavernas, foi possível compreender a importância da função da imagem na composição
da memória capaz de recordar e projetar o
futuro.

O desenho é um suporte artístico ligado
à produção de obras bidimensionais, diferindo, porém, da pintura e da gravura.
Neste sentido, o desenho é encarado tanto como processo quanto como resultado
artístico. No primeiro caso, refere-se ao
processo pelo qual uma superfície é marcada aplicando-se sobre ela a pressão
de uma ferramenta (em geral, um lápis,
caneta ou pincel) e movendo-a, de forma
a surgirem pontos, linhas e formas planas.
O resultado deste processo (a imagem
obtida), portanto, também pode ser

chamada de desenho. Desta forma, um
desenho manifesta-se essencialmente como
uma composição bidimensional formada por
linhas, pontos e formas. O desenho envolve
uma atitude do desenhista (o que poderia
ser chamado de desígnio) em relação à realidade: o desenhista pode desejar imitar a
sua realidade sensível, transformá-la ou criar
uma nova realidade com as características
próprias da bidimensionalidade ou, como no
caso do desenho de perspectiva, a tridimensionalidade (WIKIPÉDIA).
Pode-se dizer que a origem do desenho
se deu quase que ao mesmo tempo em que
a do homem, na época em que homem primitivo não sabia escrever, em registros de imagens emblemáticas, conhecidas como pintura rupestre, ele fazia desenhos nas paredes
das cavernas que habitava, que funcionavam
como uma espécie de santuário destinado a
ritos mágicos, com o suposto propósito de

A partir de seu imaginário, fruto de
observações, o homem pré-histórico retrata
elementos do seu mundo, expressando suas
vivências, a interinidade de diversos animais
e as cenas de caça. Esse ser primitivo que
usava as pinturas rupestres como forma de
se expressar e comunicar antes mesmo que
se consolidasse uma linguagem verbal, se
representa, o projeta como agente da ação,
metamorfoseado em um espaço, ao mesmo
tempo real e imaginário.
O desenho na pré-história, foi uma maneira dos primitivos se comunicarem, possibilitando o desenvolvimento da linguagem
falada e escrita. Não é possível afirmar que o
homem tenha aprendido a desenhar antes de
falar, entendendo que, não se pode registrar a
fala em paredes como as pinturas rupestres,
porém é possível dizer que a expressão por
meio de pinturas facilitou a comunicação para
aqueles povos.
Essas imagens resultam do resumo de
uma observação particular, um registro, o ato
de grafar na própria terra e/ou de pintar nas
cavernas, representam o resultado de uma
observação que distingue o ser humano dos
outros e do mundo.
De acordo com Derdyk (2007, p.23),
“em seus primórdios, o desenho da palavra
– os pictogramas, os hieróglifos, os ideogramas, escritas analógicas e visuais – explicita
sensivelmente a natureza mental e inteligível
do desenho como ato e extensão do pensamento.”
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Inicialmente, reproduzia as coisas que
observava ao seu redor, como os animais e a
natureza. Depois criou símbolos, em geral pequenos sinais ou figuras, com os quais procurou expressar ideias, emoções, registrar seu
cotidiano, fatos que considerava importantes.
Na antiguidade o desenho passa a ser
visto como sagrado, especialmente no Egito,
onde é usado para decorar tumbas e templos.
Mesopotâmicos, Chineses e povos do continente Americano desenvolveram cada qual
um sistema diferente de desenhar, com significados próprios e que caracterizaram cada
população. Da mesma forma ocorreu na antiguidade clássica, quando gregos e romanos
utilizaram o desenho para representar seus
deuses.
Seja ilustrando templos sagrados e tumbas, como dos egípcios onde se vê relatada,
praticamente, todas as histórias da vida cotidiana e mesmo da vida após a morte, representando os deuses mitológicos gregos,
ou ainda, conduzindo navegantes por mares
desconhecidos como durante os séculos XV
e XVI e nos séculos posteriores, a arte de desenhar acompanhou o homem durante todo
seu desenvolvimento fazendo parte de sua
história e, ainda hoje, é capaz de surpreender
e encantar a qualquer um que se permita uma
breve contemplação.
Ao longo dos séculos o desenho passou a ser utilizado cada vez de formas mais
diferentes. Sendo até mesmo, um precursor
da linguagem escrita, da fotografia e assim,
do cinema, e até mesmo das representações
cartográficas.
À medida que os conceitos artísticos
foram, lentamente, durante a Antiguidade separando-se da religião, o desenho passou a
ganhar autonomia e a se tornar uma disciplina
própria. Não haveria, porém, até o Renascimento, uma preocupação em empreender um
estudo sistemático e rigoroso do desenho enquanto forma de conhecimento.

Já na mesopotâmia o desenho foi utilizado para criar representações da terra e de
rotas de forma bastante primitiva. O nascimento da representação cartográfica de rotas
comerciais e domínios ganha fôlego com a
expansão do Império Romano e a popularização de suas cartas.
Um marco para todas as formas de desenho aconteceu há mais de três mil anos,
com a invenção do papel pelos chineses, era
comum o uso diferentes materiais para as representações como blocos de barro ou argila,
couro, tecidos, folhas de palmeira, pedras, ossos de baleia, papiro (uma espécie de papel
mais fibroso muito usado pelos egípcios) e
até mesmo bambu até esse fato, o papel da
forma que conhecemos hoje surgiu em 105
D.C., os chineses durante quase 600 anos
mantiveram essa descoberta, em segredo.
Ainda que, essa técnica tenha evoluído, ainda tem o mesmo princípio: extração de fibras
vegetais, prensagem e secagem.
Os dedos, eram as ferramentas, para
os homens da caverna fazerem suas pinturas rupestres, depois, os babilônios usaram
pedaços de madeira ou osso em formato de
cunha, e tábuas de argila (daí o nome da
escrita “cuneiforme”). A invenção do papiro pelos egípcios se fez desenvolver outros
materiais, passaram então a serem utilizados
madeira e ossos molhados em tinta vegetal e,
em seguida, as penas ou ainda o carvão que
já era utilizado pelo homem das cavernas.
O desenho também evoluiu, entre 1192
e 1600, passa por um grande crescimento,
os samurais além de guerreiros se dedicavam
às artes.
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Assim como praticamente todas as formas tradicionais de arte, o desenho foi bastante difundido por religiosos no oriente e no
ocidente. Assim, a arte mantém ainda uma
ligação com o religioso, embora no Japão
tenha se popularizado a representação da
natureza e na antiguidade já se fizessem desenhos sobre a vida e as pessoas.

Após a Primeira Guerra Mundial (19141918) as caricaturas e charges tornaram-se
populares, já na Segunda Guerra Mundial
(1939-1945) as caricaturas em periódicos de
grande circulação, e as animações passam
a ser utilizadas como propaganda ou críticas
passam a serem utilizadas pelos dois lados,
a real “guerra visual”.

A partir do Renascimento o desenho
ganha perspectivas e passa a retratar com
maior fidelidade, a realidade diferente de anteriormente, por

A Arte no Brasil como disciplina que objetiva o pleno desenvolvimento do indivíduo,
inicia-se com o surgimento do movimento
Educação através da Arte, importantes movimentos culturais, na ligação entre arte e educação no século XIX, e foi a partir do ano de
1920 que muitas mudanças aconteceram. De
acordo com PCN (1997, p.23):

Por exemplo, nas ilustrações da Idade
Média, quando a falta de perspectiva criava
panoramas totalmente impossíveis, surge
também um conhecimento mais aprofundado
da anatomia humana e os desenhos ganham
a realidade.
Mestres da pintura na época eram também exímios desenhistas que usavam os conhecimentos da anatomia para dar mais realidade às imagens através do uso de sombras,
proporções, luz e cores, o desenho passou
a ganhar destaque por ser a base principal
para a prática de estudos da perspectiva, da
anatomia e da geometria. Assim, passou de
instrumento de produção para elemento fundamental da obra, e lhe foi atribuído um caráter intelectual.
Uma nova modalidade de desenho voltado para a projeção de máquinas e equipamentos: o desenho industrial, surge em decorrência da Revolução Industrial.
Em 1890 criou-se a revista em quadrinhos, No Brasil, as precursoras foram as tiras
do ítalo-brasileiro Ângelo Agostini, publicadas
em 1869, no jornal “Vida Fluminense” com o
título de “As Aventuras de Nhô Quim”.

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 (PCN,
1997, p.23).
Da década de 90 para cá as evoluções
foram enormes. Centenas de periódicos no
mundo todo tratam exclusivamente do assunto “desenho” em suas mais diversas modalidades: cartuns, charges, desenhos técnicos,
desenho artístico, caricatura, animes, mangás, grafite e outros.
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Eluf (2009, p.12), defende que o "desenho é onde o pensamento do artista se
materializa, organiza, expressa e constrói.” O
ato de desenhar é ação ligada entre a inteligência, a emoção, a sensibilidade e o poder
de decisão. É necessário pensar o desenho
como algo muito importante, que contribui
para a formação do sujeito, e que desenhar
não é dom que apenas algumas pessoas possuem, já que se há a capacidade de sempre
aprender algo.
O desenho caracteriza-se pelo perfil
gráfico de traços, seu o uso, de forma isolada
ou na construção de configurações, dependendo da finalidade, pode criar sobre uma
superfície, imagens figurativas ou abstratas.
O desenho pode ter vários enfoques como
início, pode-se reproduzir o mundo real, ou
revelar a memória do seu criador, ainda, há os
que são propostas originais de novas ideias.
Nos dias atuais o desenho se apresenta como um legado cultural dos mais remotos. Aprender a desenhar é preciso, seja pelo
aspecto da comunicação como pelo prazer
proporcionado por esta dinâmica, a prática
do fazer artístico é muito importante para o
desenvolvimento do ser humano, pela precisão que este tem de se comunicar com seus
pares e conseguir sua realização pessoal.
O desenho de criação apresenta configuração original e pode ser obra da imaginação, abstração ou o efeito da combinação
de outras formas existentes observadas pelo
autor, inspiradas nos elementos da realidade, e pode ser cada vez mais aperfeiçoado
quando se propõe às crianças utilizar as técnicas cada vez mais apuradas para a arte
final, o desenho, diagramação, impressão e
distribuição possibilitaram além da melhoria
da técnica, a criação de estilos tão variados
quanto é a variedade de público

O DESENHO E SUA RELEVÂNCIA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O trabalho com desenho, que deve ser
iniciado desde a idade mais tenra, apresenta às crianças à materiais e aspectos visuais
diversos, inicia-se o aprendizado de pegar e
dominar o lápis para reproduzir e criar linhas,
pontos, curvas, ondas, elementos que auxiliam na escrita mais tarde, pois desenvolve a
coordenação motora fina, além de dar asas
à imaginação dos pequenos.
Na Educação Infantil, o professor deve
olhar para o desenho das crianças como etapa de desenvolvimento, o início da aprendizagem da escrita, é uma das metodologias
para o refinamento da coordenação motora
fina. É necessário que ele seja visto como um
recurso muito importante, deve ser valorizado.
Os rabiscos, que são denominados
por garatujas, são os primeiros desenhos da
criança, depois de estudos da pesquisadora
norte-americana Rhoda Kellogg, que notou
regularidades nas produções infantis que tiveram seu sentido ampliado. Após analisar
cerca de 300 mil produções, ela considerou
principalmente como eram feitos os traçados
(rabiscos básicos) e o jeito de ocupar o espaço do papel (modelos de implantação) até a
entrada da criança no desenho figurativo, que
acontece geralmente por volta dos 4 anos.
Quando reflete sobre o caso de a criança desenhar ou criar objetos, brincar de faz
de conta e experimentar o quanto pode imaginar como ampliando a forma de pensar o
mundo no qual está inserida, Derdyk (1994),
afirma que:
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A criança desenha, entre outras coisas,
para divertir-se. É um jogo onde não existem companheiros, a criança é dona de
suas próprias regras. Neste jogo solitário,
ela vai aprender a estar só, "aprender a
ser só". O desenho é o palco de suas
emoções, a construção do seu universo
particular. O desenho manifesta o desejo
da representação, mas também o desenho, antes de tudo, é medo, é opressão,
é alegria, é curiosidade, é afirmação, e
negação. Ao desenhar, a criança passa
por um intenso processo vivencial e existencial (DERDYK, 1994, p.50).

Na história, a Arte sempre se fez presente, na educação, as intenções para o seu
ensino variam de acordo com os princípios
que assumido pelos responsáveis ou Leis
que administram a Educação em cada época.
Contudo, a significação para os usos que se
fez da Arte na Educação não depende somente do papel que se atribuía à escolarização,
pois o conteúdo e a própria história da Arte,
permitiam que lhe fosse atribuída sentidos e
funções diferentes.
A educação em artes propicia o desenvolvimento artístico, que se descreve como
um modo de dar sentido aos conhecimentos individuais, através dessas o aluno tem
a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a
imaginação ampliadas.
O objetivo ao ensinar Arte é proporcionar para as crianças o desenvolvimento do
autoconhecimento, o senso crítico, a sensibilidade e a criatividade, habilidades que serão extremamente importantes durante toda
a vida. De acordo com KUHLMANN Jr. (1998
– p. 141-142):

A criança dos 4 aos 6 anos, no jardim,
educaria a mão e o olho, desenvolveria
hábitos de asseio, urbanidade, império
sobre si mesma, aguçar o engenho, interpretaria os número e as formas geométricas, inventaria combinações de linhas e
imagens e as representaria com o lápis,
[...] as mãos, órgão mais importantes no
que respeita o trabalho ativo, deveriam
ser forçadas a brincar desde o princípio,
também a desenvolver exercícios manuais (KUHLMANN Jr., 1998).

O aprendizado da arte e seus componentes, engloba promover experiências artísticas de uma forma que a criança desenvolva
consciência de seu corpo e de uma linguagem
pela qual ela pode expressar, a autonomia e
a autoestima além da segurança para falar e
expor suas ideias, o conjunto desse aprendizado que as crianças vivenciam, contribui
para a formação do sujeito- pesquisador, apesar de os teóricos darem mais destaque ao
desenho infantil, por sua relevância do fazer
artístico pelo aspecto lúdico.
A construção dos sentidos, passa pela
afetividade, quando fatos e/ou informações
recebidos/percebidos lembram a vida cotidiana, estes ficam retidos na memória (que tem
sua formação mais efetiva quando uma nova
informação é associada a uma vivência) com
mais facilidade, tornando assim, a retenção
de um aprendizado em um processo mais
natural.
O desenho da criança está atrelado ao
meio em que vive, aos materiais que ela tem
acesso, e a possibilidade de participar de atividades que incentivem a sua expressão artística, é necessário que o professor entenda
e conheça os estágios da expansão motora
e trabalhe com os alunos etapa por etapa,
dando assim condições para que a criança
descubra “suas possibilidades sinestésicas,
expressando-se com seu corpo e em seu corpo, com os movimentos iguais aos que fazem
com a escrita e a leitura” (Martins; Bianchin,
2007).
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Para Freeman (PILLAR, 1996), a criança não desenha o que vê, nem o que conhece
ou sente do objeto, mas o que conhece como
desenho. Isso aponta para a influência das
imagens gráficas no processo de desenho
das crianças. Para realizar um desenho, necessita articular o que ela conhece do objeto
com o conhecimento das convenções gráficas do desenho. É por intermédio do desenho
que a criança sente sua existência.
A arte-educação tem focado o trabalho
na “mediação entre arte e público” (BARBOSA; COUTINHO, 2009, p. 7).
Pensando no desenho como um recurso para essa efetivação, Barbosa
cita: “a arte tem enorme importância na
mediação entre os seres humanos e o mundo, apontando um papel de destaque para a
arte/educação: ser a mediação entre arte e o
público” (2009, p. 21).
Tanto o desenho como o jogo reúnem o
aspecto operacional e o imaginário e promovem o projetar, o pensar, o idealizar e o imaginar situações. Quando se pensa em arte,
logo se pensa em criatividade.
Fayga Ostrower (1993) não encara a
criatividade como propriedade exclusiva de
alguns raríssimos eleitos, mas como potencial próprio da condição de ser humano. Por
essa razão, a criatividade não pode ser tratada como objeto isolado, a ser estudado como
se fosse um compartimento estanque.

Também através do desenho, a criança
desenvolve a habilidade psíquica e motora
para as aulas de geometria, ela própria compreende o sentido de um quadrado, um círculo ela entende facilmente a relevância destes
nas aulas de matemática.
Neste tipo de atividade, as crianças
podem expressar os sentimentos, opiniões,
ideias e questionamentos, coletivo e individual, permitido acontecer a formação participativa e crítica, que se remete aos Princípios
Explícitos da Educação Infantil: o Político, Ético e o Estético, que são citados nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Infantil
(DCNEIs), quando se possibilita a oportunidade de a criança falar o que pensa, ter contato
com outras culturas e o respeito ao trabalho
de outrem.
O desenho é uma forma de Linguagem,
é muito utilizado na disciplina de Artes no
campo Artes Visuais, na Educação Infantil,
deve ser uma atividade sempre presente, afinal, desenhar é uma forma da criança demonstrar o que sente.
Se fosse possível que as crianças se desenvolvessem sem nenhuma interferência
do mundo exterior, não seria necessário
estímulo algum para o seu trabalho artístico. Toda criança usaria seus impulsos
criadores, profundamente arraigados,
sem inibição, confiante em seus próprios
meios de exprimir-se (LOWENFELD, 1977,
p. 19).

Empregar as aulas de arte como elemento facilitador para desenvolver as demais
áreas do conhecimento é um fator inovador,
partindo do pressuposto da psicogenética
walloniana de que somos seres integrados,
em uma atividade que propõe o desenho livre, pode-se viabilizar que as crianças vivenciam a limitação do outro, como desenhar de
olhos vendados, com a mão não dominante,
promove-se a inclusão, além da afetividade,
cognição e o movimento.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a elaboração deste Artigo, tendo
como base a pesquisa bibliográfica, foram
analisados alguns artigos, documentários,
teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, também Leis
e Orientações que regem a Educação brasileira, transcrevendo citações e sugestões que
podem cooperar para uma maior compreensão da importante contribuição na formação
integral dos discentes quando o Desenho é
utilizado com a devida orientação de professores, nas aulas da Educação Infantil.
O complexo processo de aprendizagem
envolve várias funções de nosso organismo,
para aprender é necessário o desenvolvimento do Sistema Nervoso, exige uma rede complexa de operações neurofisiológicas e
Neuropsicológicas, colocar em alerta
todos os neurônios, requer atenção, e ainda
recebe a influência do ambiente em que vive
o sujeito nesse processo.
O desenho infantil é uma atividade que
envolve com suas variadas possibilidades
de exploração, exerce um papel importante
no desenvolvimento cognitivo, afetivo e na
aprendizagem, expressando os sentimentos,
o caráter da criança, por meio do desenho
ela pode conhecer seus pensamentos, descobertas e anseios.
Vincula-se com o pedagógico, ao propiciar que a criança vivencie situações em que
a aprendizagem acontece, como uma forma
prazerosa de desenvolver a coordenação motora, a atenção e a capacidade de concentração, permitindo a autonomia de pensamento
e de escolha das atividades.

O desenho é a manifestação de uma necessidade vital da criança: agir sobre o
mundo que a cerca, intercambiar, comunicar. A criança projeta no seu desenho o
seu esquema corporal, deseja ver a sua
própria imagem refletida no espelho do
papel (DERDYK, 1994, p. 51).

Os professores devem propiciar aos
alunos um conjunto de atividades metodológicas que possam contribuir para elevar os
índices de efetivo aprendizado e favoreça a
inteligência dos discentes, transformadas em
experiências pedagógicas de qualidade, de
modo que o tempo de estudar e de aprender
ganha novo sentido, se expanda e se renove
a cada dia.
O desenho manifesta-se e confirma um
jeito particular de sentir enxergar o mundo,
despertar percepções que por algum motivo
ainda estão adormecidas. De acordo com Leite (1998, p.135):
Trabalhar o olhar sensível, aguçar a escuta, saber admirar-se e estranhar o familiar, procurar entender o mundo no qual
estamos inseridos e nele deixar nossas
marcas; criar. É a partir dessa inesgotável
transformação e apropriação da realidade que entendo o desenho infantil (LEITE
,1998, p.135).

Incentivar o desenho na sala de aula
desenvolve nas crianças, o senso de observação, de ligação com o outro e com o meio em
que vive, a percepção, a coordenação motora,
a busca da auto identidade. Para Leite (1998,
p.131) “O desenho é um diálogo permanente entre criança e o mundo, uma constante
busca de inteligibilidade e comunicabilidade”.
[...] as crianças percebem que o desenho
e a escrita são formas de dizer coisas. Por
esse meio elas podem “dizer” algo, podem representar elementos da realidade
que observam, e com isso, ampliar seu
domínio e influenciar sobre o ambiente”
(ALMEIDA, 2003, p. 27).
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O professor precisa valorizar o desenho
infantil, vê-lo como um recurso importante, entender que é uma das metodologias para o
refinamento da coordenação motora fina das
crianças, um dos passos de desenvolvimento
para a aprendizagem da escrita. Para Ferreiro
(1991, p.64):

A criança durante a fase da Educação
Infantil passa por dois períodos necessários
para que ela adquira uma boa base de desenvolvimento, o sensório-motor e o pré-operatório, daí a necessidade favorecer o aperfeiçoamento dos processos cognitivos, perceptivos,
psicomotores,

Desenho e escrita são manifestações posteriores da função semiótica. No entanto,
por um lado, o desenho mantém uma relação de semelhança com os objetos ou
os acontecimentos aos quais se refere à
escrita (FERREIRO, 1991, p.64).

emocionais e sociais da criança através
da exploração e experimentação, valorizando
a descoberta do novo para a reconstrução de
conhecimentos.

As Neurociências defendem um processo de aprendizagem semelhante ao que os
teóricos mostravam por novos caminhos, se
ocupa em entender a aprendizagem por meio
de experimentos comportamentais e do uso
de aparelhos como os de ressonância magnética e tomografia, que permitem observar
as alterações no cérebro durante seu funcionamento.

[...] através da compreensão da forma,
como o jovem desenha, e dos métodos
que usa para retratar seu meio, podemos
penetrar em seu comportamento e desenvolver a apreciação dos vários complexos
modos como ele cresce e se desenvolve.

A aprendizagem não é assimilada igualmente pelos indivíduos, devido aos fatores
genéticos construtivista apontados por Piaget (ABREU, 2010) ou social interaccionista
discutidos por Vygotsky (LUCCI, 2006), no
cotidiano escolar são trabalhados a atenção,
a memória, a linguagem, a emoção e cognição, o que traz valiosas contribuições para se
alcançar a educação plena, dentro e fora do
ambiente escolar.
Segundo Freire (1996) para o professor
formador, o momento mais significativo em
sua experiência é o da reflexão sobre a própria prática, pois, pensando e repensando a
prática atual e a mais antiga é que se pode
transformar a próxima prática. Sendo assim,
cabe ao professor alfabetizador aprimorar
cada vez mais seu trabalho cotidiano, a partir
da reflexão do que já se tem realizado e do
que pode ser melhorado.

Lowenfeld (1977, p. 51), afirma que:

O ato de desenhar, expressa muitas realidades como: medo, emoção, alegria, curiosidade, verdades, além de permitir diversas
sensações táteis, auditivas, visuais e alifáticas, serve como recurso motivador, favorece
que a criança exercite suas habilidades motoras, desenvolve a sua imaginação, busque o
controle do seu próprio corpo, possibilitando
maior autonomia no contato com objetos durante a exploração espacial, propicia a criança passar por inúmeros vivências, favorece
o desenvolvimento perceptivo infantil, e um
contato entre ela e o meio em que vive que
através de riscos pode ser expresso no papel, afirmando e contando suas experiências
cotidianas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Artigo foi escrito com o intuito de fazer as pessoas envolvidas na Educação Infantil
(professores, diretores, coordenadores) se atentarem para a relevância de se utilizar o Desenho como ferramenta nos anos iniciais da escola, propiciando o interesse e a motivação
das crianças, contribuindo para a formação de sólidas bases importantes para as próximas
fases do crescimento motor, afetivo, social e cognitivo das crianças, sendo válido para ela na
aprendizagem das outras disciplinas, no convívio familiar e em sua futura profissionalização.
As atividades com Desenho auxiliam diretamente no desenvolvimento da expressão,
nas relações afetivas com o mundo, com as pessoas, ao ser desenvolvida em sala de aula,
transmite-se a sensação de interação com os outros alunos, além disso permite ao professor
observar as habilidades individuais de cada criança, em qual processo de montagem, memorização ela está.
Explorar a imaginação e a criação, nos anos iniciais da vida, permite o melhor desenvolvimento da percepção também no setor de identificação do aluno com outras disciplinas,
contribui para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, familiar e motor das crianças nesta
faixa etária.
É importante para a construção do imaginário infantil, o professor não se impor ao processo de criação do educando, afastando-se ao máximo dos estereótipos, permitindo que
as crianças possam inventar, descobrir e sonhar livremente, colocando no papel e outros
materiais utilizados as ideias que estão em seu pensamento, compreendendo que o desenvolvimento da criança sofre a influência do meio em que está inserida, desta forma as aulas
também precisam ser desenvolvidas em um ambiente tranquilo, seguro e harmonioso, propiciando que a criança tenha o direito de se desenvolver na sua integralidade.
Para que esse importante componente da disciplina de Arte venha se fazer presente na
Educação Infantil, é necessário ligá-lo ao lúdico, ao brincar, ao criar, ao imaginar, ao perceber,
possibilitando o aluno a construção não só do conhecimento cognitivo, mas principalmente,
do sensível.
Tendo em vista, todos os aspectos apontados nesse texto, podemos concluir que atividades que incluem o Desenho como ferramenta, promovem a interação da criança com o meio
em que vive e outras pessoas que fazem parte da sua vida, permitem que elas ressignificam
o mundo, se desenvolvam, conhecendo e aprendendo, torna o processo de ensino-aprendizagem prazeroso, possibilitando o alcance do objetivo da educação, no âmbito de o professor
ser um facilitador, um intermediário na construção do saber, na troca de experiências, para
que o discente torne-se um cidadão crítico, consciente, ativo em sua sociedade, que seja um
pesquisador, transformador.
Esperamos que ao final da leitura deste trabalho, os leitores sintam o prazer que tivemos
ao escrevê-lo e que essas linhas descritas os deixem com a mesma sagacidade de mudanças
para melhor, na educação e formação de nossos alunos em sua fase inicial na escola.
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INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
RESUMO: A interferência cultural que é passada de geração para geração, as dificuldades financeiras
que nos obrigam a trabalhar. Recompensar os filhos pela falta de tempo para ficarem juntos,
a compensação no tratamento da criança que desde pequena sempre foi à “princesinha” ou
“principezinho” dos pais dando-lhe tudo o que querem, mas ao super protegerem de qualquer
sofrimento, com cuidados excessivos que prejudicaram o seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e
motor da criança no processo de ensino e aprendizagem. Os alunos mimados ao serem inseridos
no contexto escolar têm dificuldades de obedecer às normas de funcionamento, de trabalhar
em equipe e aceitação das opiniões dos colegas, receio de dialogar. Quando a superproteção
prejudica o processo de ensino e aprendizagem do aluno.

Palavras-chave: Superproteção; Dificuldade; Pais; Criança; Limites.
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INTRODUÇÃO

N

os últimos tempos, com o aumento da violência nas cidades, o medo de sairmos
na rua e sermos assaltados, sequestrados e o domínio do tráfico de drogas, tornamos pessoas amedrontadas.

Com isso, temos filhos e as crianças acabaram sendo “aprisionadas” entre os cômodos
minúsculos dos apartamentos, nos sobrados ou casas pequenas. As crianças se locomovem
apenas de casa para a escola durante a semana e aos finais de semana quando os pais não
estão cansados das obrigações da semana e querem apenas descansar. Mas a criança está
cheia de energias e os pais precisam descarregá-la para ter um sossego dentro de casa,
então há a opção de passear pelos parques, ou no playground do apartamento. Mas não tem
outras crianças para brincarem e tornam-se passeios frustrantes.
Sendo que, algumas vezes, há outras crianças no condomínio ou na rua na qual a criança reside, mas devido à falta de convívio social no ambiente os vizinhos são desconhecidos,
ocorrem os desencontros entre as crianças que poderiam ser momentos de trocas, de brincarem, interagirem e socializarem. Possibilitaria assim, o contato com crianças da sua faixa
etária ou de faixas etárias diferentes.
Devido à falta de tempo dos pais para brincarem e dialogarem com os filhos devido ao
trabalho cansativo, o estresse do cotidiano, a complementação dos estudos, ou a separação
do casal que agora vivem em casas diferentes, entre outras situações. Eles sentem-se culpados por estar deixando seus filhos em “segundo plano” e procuram suprir essa carência não
impondo limites, regras e combinados. E a criança que é muito esperta, percebendo a fragilidade dos pais, utiliza-se suas estratégias para chamar a atenção, tornando assim mimada.
Esta criança mimada que é superprotegida no seu ambiente familiar convive em um
local que pode “tudo” e não há regras. Ele é o “principezinho” ou a “princesinha” da casa,
quando chega em uma instituição de ensino que há normas de funcionamento para serem
respeitadas, todos são iguais com os mesmos direitos e deveres, ela sofre um conflito interno
e externo, porque agora ela dividirá as atenções com os outros colegas. Ela terá dificuldades
de socialização dos brinquedos, espaços e ambientes com as demais crianças. Sendo que,
nunca teve contato com crianças da sua faixa etária e a interação foi conflituosa.
No processo ensino e aprendizagem terá dificuldades, pois lhe faltará iniciativa para interagir com os colegas, empatia, isola-se do grupo dificulta a sua adaptação e por não saber
lidar com esta nova situação poderá ser considerada egocêntrica em suas atitudes. O adulto
(o professor e os integrantes da equipe escolar), que ela encontra neste espaço será difícil
entender que terá que dividir a sua atenção com os outros colegas, sendo que, a sala de aula
é composta por mais ou menos mais trinta e quatro crianças (escola de infantil II crianças
de cinco anos na Cidade de São Paulo, por exemplo, são trinta e cinco crianças na sala de
convivência).
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Para a criança que sempre foi o centro das atenções “dividir” o professor com os demais
educandos, ela ficará frustrada, chorosa, desmotivada e carente. Com isso, vai aumentando as
dificuldades no processo de ensino aprendizagem. A criança que sempre foi superprotegida
por todos que a cercam, agora está distante dos pais, ela sentirá muito medo, ficará insegura, pois a ausência dos familiares deixará com sentimento de incapacidade de solucionar
situações conturbadas sozinhas. Pois ela sempre teve os responsáveis que resolvia todos os
seus problemas.
Cabe aos professores e toda equipe escolar procurar ajudar esta criança que necessita
de auxílio, procurando incluí-la nas vivências da unidade escolar, propor situações para que
ela possa conviver com os colegas, propostas de interação e trocas de experiências. Mas,
utilizando diversas estratégias e percebendo que a criança não está conseguindo socializar
com os colegas e a equipe escolar, cabe ao professor e a coordenação pedagógica da instituição de ensino identificando a necessidade de uma interferência psicopedagógica, orientar
e encorajar a família o quanto é necessário buscar ajuda de um profissional.
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A AUSÊNCIA DOS PAIS
Podemos dizer que a família é um dos
grupos mais importante na vida do indivíduo,
pois, é nela que ele passa a maior parte de
sua vida. Ela já foi vista como algo reprodutivo, no qual o homem e a mulher só se uniam
apenas para reproduzir e aumentar a família.
Conforme Della Torre (1976), a família é
importante na vida da criança, porque é nela
que é formado o seu caráter, e o lugar no qual
ela terá informações de como agir, adquirir
hábitos e atitudes, ela quem tem o papel de
prepará-los para conviver em sociedade.
São diversas dificuldades que as famílias brasileiras passam, elas precisam trabalhar para garantir o sustento dos seus filhos,
elas têm jornadas de trabalho estressantes,
saem de casa de madrugada e retornam a
noite. São muitas exigências no serviço, passam muito tempo dentro do transporte público lotado e fazendo baldeações dentro de
ônibus, trens e metrôs, entre outros.
Alguns utilizam o fretado disponibilizado
pela empresa ou o seu próprio veículo, são
os estresses do cotidiano como: semáforo
fechado, congestionamento, acidentes, vias
alagadas, acidentes, entre outros. Quando
chega a sua residência depois de todas as
dificuldades do dia, estressa-se facilmente
com a criança e com todos que estão ao seu
redor, mal olha o filho que está entretido há
horas assistindo televisão, no videogame ou
nas redes sociais.
Tem que realizar as tarefas diárias como
fazer comida, lavar e passar roupas, organizar
os afazeres da casa, entre outras obrigações.
Conversa com os filhos somente o necessário
de uma relação corriqueira, como por exemplo: “Você já fez a lição de casa?” “Lavou
as mãos antes do jantar?” “Já escovou os
dentes para dormir?” Ou “vai dormir, não esqueça que você vai acordar cedo!”. Esses são
resumos do dia-a-dia de várias famílias.

Os pais trabalham demais para proporcionar maior conforto aos seus filhos, o que
escutamos de alguns pais como explicação
para a sua ausência é que faz isso para dar
tudo que não teve quando criança para os
seus filhos. Podemos perceber por essa fala
na palavra “tudo”. Esse “tudo” são os objetos
considerados indispensáveis para as crianças?
Como roupas e tênis de marcas famosas, brinquedos, que estão na moda ditada
pelas blogueirinhas ou digital influencer que
estimula o consumismo, atualizar o novo videogame ou um celular, pois o que a criança
tem já está desatualizado, criando uma competição no seu quadro de amizade.
Mas quando esses pais eram crianças
que viviam no interior ou até nas grandes
cidades com muitos irmãos comiam o que
plantavam e ainda vendiam o pouco que sobrava, alguns não puderam estudar, porque
trabalhavam nas roças, nas indústrias, quando recebiam algo em trocar pela a mão-de-obra tinham que dar o dinheiro para os pais
comprarem alimentos, não tinham condições
de comprar um brinquedo, não existiam datas
comemorativas com festas luxuosas, o aniversário era apenas um bolinho com suco para
os coleguinhas da rua, será que eles eram
infelizes?
Antigamente as famílias eram unidas,
apesar de toda dificuldade financeira, todos
no momento das refeições sentavam-se à
mesa apesar de toda simplicidade, com pouca variedade de alimentos. Conversavam e
contavam o que e como tinha acontecido no
decorrer do dia, opinavam sobre os assuntos
diversos, havia o respeito pelos pais. Alguns
hábitos familiares que foram se perdendo
com o tempo. Será que devemos dar “tudo”
que não tivemos para os nossos filhos? Será
que eles se tornarão adultos mais felizes?
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As crianças da década anterior brincavam na rua de pique esconde, pular corda,
jogavam futebol, andavam de carrinho de rolimã, subiam em árvores, comiam frutas direto
do pé, brincavam de pular elástico, amarelinha, entre outras brincadeiras de movimentos, que são consideradas tradicionais, que
atualmente foi excluída do convívio das nossas crianças, pois algumas delas têm agenda
cheia e os tempos livres ficam em frente da
televisão, videogame ou dos celulares nas
redes sociais (Twitter, Instagram, Facebook,
YouTube, WhatsApp, entre outros).
As escolas tentam resgatar as brincadeiras tradicionais, para que elas não sejam
esquecidas e perdidas com o passar dos
anos. Com isso, percebemos que as crianças não brincam mais, propiciando assim o
surgimento de doenças como a obesidade
infantil. Conforme o levantamento realizado
pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
divulgado pela Associação Brasileira para o
Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO) aponta que a obesidade é um
dos principais problemas de saúde pública
no mundo.
Isso não significa que devemos excluir
as tecnologias do cotidiano das nossas crianças, o que seria impossível hoje fazermos isso
como pais, mas procuramos proporcionar outros estímulos, que as redes sociais não se
tornem o principal meio de entretenimento e
socialização com o mundo real das crianças.
Sabemos que as crianças aprendem por meio
das brincadeiras e interações com crianças
de diferentes faixas etárias e com os adultos.
Infelizmente, as crianças pequenas têm
contato com a tela de um celular muito antes de saberem engatinhar. Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), não é
recomendável o uso de celular e tablet para
crianças menores de dois anos. Esta também
é a orientação da Associação Americana de
Pediatria (AAP).

As crianças aprendem a mexer no celular ou tablet antes mesmo de aprenderem a
andar, sabemos que as telas são mais atrativas, mas cabe às famílias incentivar a prática
de esportes, para melhorar a coordenação
motora, o equilíbrio, a respiração, entre outros. E evitar a obesidade. Mas quando deparamos com pais superprotetores que têm
receio do filho cair e se machucar, aumenta
os riscos para a obesidade, a diabetes infantil
e o sedentarismo infantil.
Atualmente, as nossas crianças brincam isoladas, a primeira vista é triste, mas
esse é o quadro das últimas décadas, elas estão presas num ambiente restrito e minúsculo
(apartamentos). Segundo Piaget (1966), já é
do organismo da criança ser egocêntrica se
tem um ambiente favorecedor a esta situação
maior dificuldade o indivíduo terá para dividir
e acatar as regras propostas, compreender
que os desejos dos outros que são diferentes
aos seus deveram ser respeitados.

SUPERPROTEÇÃO
Começamos entendendo o significado
da palavra “mimo” que conforme o Dicionário
Aurélio (2004), significa 1. Presente, delicado, 2. Delicadeza, gentileza, 3. Afago carícia.
Sendo assim, quando nos tornamos pais e
vimos nosso bebê na maternidade é o melhor presente que podíamos receber na vida,
aquele ser delicado é a razão do nosso viver
e quando levamos para casa são tantos medos, angústias e insegurança de como cuidar
que temos receio de desmontá-lo.
A proteção dos pais na vida dos filhos
é natural, proteger para que a criança não
se machuque, ou brinque materiais inadequados para sua faixa etária (materiais cortantes,
fogo, produtos de limpeza, etc). Sendo que, a
superproteção é o exagero, que incomoda e
atrapalha o desenvolvimento da criança.
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Quando falamos em cuidados com os
filhos não há certo ou errado. Porém, no ambiente familiar de cada criança há suas rotinas e normas de funcionamento.
Os pais têm grande preocupação de
levar seus filhos ao melhor berçário que estimule a inteligência, mas a maior preocupação dos pais que superprotegem seus filhos
é pedir para que bebê fique no chão, pois há
riscos de vírus e bactérias e assim a criança
ficará doente.
Ou que o mesmo fique somente no colo
do educador ou no berço, sendo que o tapete
de E.V.A possa estar sujo para o seu bebê.
Ou quando ocorre a interferência dos pais na
alimentação e pede para a professora que a
criança não insista, pois a criança não gosta de comer algum alimento. Algumas vezes
querem alterar o cardápio da Unidade Escolar
para atender os gostos da criança.
Não é difícil encontrar relatos de professores que vivenciaram pais superprotetores,
principalmente nos Centros de Educação Infantil (as creches) onde é o primeiro contato
da criança com o mundo externo e desconhecido (a escola e seus funcionários), pois é
esse momento que ela sai do aconchego dos
pais para ficarem com pessoas “estranhas”.
A professora Antônia que trabalha no
berçário há quinze anos nos relata um dos
casos de superproteção que mais lhe surpreendeu foi o da mãe criança “X”, todos os
dias mesmo estando um calor de 30° C, a
criança chegava agasalhada (com jaqueta,
blusas, luva, touca, calças, meia calça e cobertor), quando a criança chegava aos braços
da educadora à mesma estava muito suada e
irritada. Mesmo vendo o sol do lado de fora,
a mãe ainda pedia para que não tirasse as
blusas da criança pela manhã, pois poderia
atacar a bronquite (doença respiratória).

A professora Joana que trabalha com
crianças de três anos, que é o último ano na
creche, o próximo ano esta criança estará na
fase da pré-escola, nos relata a dificuldade
das famílias em deixarem as crianças explorarem os elementos na natureza como: realizar propostas com barro, lama, água, entre
outros no contexto escolar. Estás propostas
de vivências são avisadas com antecedência,
faz parte do currículo escolar a exploração
destes elementos, mas muitas famílias preferem não mandar a criança para a escola no
dia da proposta.
Conforme Moyles (2006), percebemos
a importância do brincar para o desenvolvimento de bebês e crianças,
O brincar fundamenta grande parte da
aprendizagem das crianças pequenas.
Para que o seu valor potencial seja percebido, algumas condições precisam
ser satisfeitas. Essas condições incluem
adultos sensíveis e informados, uma cuidadosa organização e um planejamento
para o brincar, avaliações que permitam
a continuidade e a progressão e, acima
de tudo, comprometimento com a ideia de
que o brincar é uma atividade de status
elevado na educação de crianças pequenas (MOYLES, 2006, p.95).

Já a professora Rosa que também trabalha no berçário, há quatorze anos, nos relata que a maior dificuldade em desenvolver
uma parceria com pais e responsáveis superprotetores é que eles têm muitas dificuldades
em entender que a escola é uma parceira.
Ela conta-nos um caso de uma reunião de
pais na qual ela foi conversar com a mãe da
criança “Y”.
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Perguntou se a mãe tinha percebido
que a criança estava começando a alimentar-se sem ajuda e que ela ficava indecisa
em pegar na colher ora usava a mão direita
e na outra a esquerda, a mãe com indiferença disse que não tinha reparado, sendo que,
a mesma levava o alimento à boca, porque
o seu bebê era muito novinho para ter toda
esta autonomia, a professora tentou explicar
que a iniciativa partiu da criança e ela estava
incentivando. A mãe desconversou e saiu.
No outro dia, logo na entrada a mãe
avisou que havia na mochila três babadores
para que no momento das refeições da criança fosse colocado para que seu filho não sujasse a roupa e que deveriam verificar se a
comida não estava muito quente, pois poderia
queimar a boca dele. Não ressaltando que
observou os avanços da criança ao alimentar-se, preocupando-se apenas com a sujeira
que a criança poderia fazer.
A educação infantil é um direito da
criança frequentar esse novo ambiente, muitas famílias matriculam seus bebês e crianças
nas instituições de educação infantil, devido
a obrigatoriedade do retorno ao serviço após
a licença maternidade. É um momento muito
de muita dor para as mães, algumas famílias
que têm um poder financeiro melhor abandonam o emprego para cuidar integralmente da
criança,
Uma escola de educação infantil tem
como função principal a promoção da
saúde da criança de 0 a 6 anos, permanecendo à disposição de pais em tempo
parcial de 4 horas por dia ou até 14 horas
(em países desenvolvidos ou não), que
estejam impossibilitados de dar aos filhos
todos os cuidados que lhes são devidos
diariamente (MORAES, 2002, p.25).

As instituições de educação infantil são
compostas por profissionais qualificados e
capacitados para atender bebês, crianças e
suas famílias em suas especificidades.
Os nomes das professoras são fictícios,
mas os casos são reais de superproteção
exagerada na qual a mãe do aluno Y, não se
entusiasmou com o desenvolvimento do seu
filho, a preocupação era somente em não sujar a roupa e falta confiança nos profissionais
que cuidavam de seu filho. Já a mãe do aluno
X, o exagero de roupas não percebe que está
sufocando a criança.
O excesso de zelo impede que a criança
explore o ambiente, prejudicando seu desenvolvimento cognitivo e motor. Adicionalmente,
com a superproteção dos pais atrapalha o
desenvolvimento da autonomia, aprenda os limites do corpo e a lidar com suas frustrações,
que são necessárias para seu desenvolvimento afetivo e comportamental.
Outras situações inusitadas que acontecem são as dificuldades dos pais entenderem que os filhos precisam brincar com areia,
água, barro, argila, farinha, fazer massinha de
modelar ou slime, entre outros. Os pais sabendo que na aula terá a manipulação de
algum dos recursos acima não levam a criança para a escola no dia, para que elas não
adoeçam ou se sujem. Mesmo a professora
mostrando um embasamento teórico do seu
planejamento para utilizar esses materiais.
É difícil para alguns pais perceberem
que o seu bebê está crescendo, comparam
com as outras da mesma faixa etária e a dificuldade de entenderem que cada criança tem
seu próprio tempo e ritmo.

30 - junho/2021 - Educar FCE

493

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Como foi citado pela professora Rosa
que já houve casos de pais ficarem fazendo interrogatório na porta sala, porque tinha
crianças da mesma idade que seu filho que
engatinhava e o dele ainda não, queriam que
ela fizesse um relatório para ser encaminhado ao médico da família, pois aquilo não era
normal. Quando ela pediu para que eles dessem mais tempo para que a criança pudesse
sentir-se mais segura para sair do lugar, saiu
resmungando.

Outras questões que ocasionam o mimar é o receio que os pais têm de acontecer
algo de mal com a criança, por isso quando
ela pede o relógio novo do Ben 10 (desenho infantil), mesmo tendo quatro parecidos
senão presentear tem receio que ela possa
ficar doente. Quando os pais são separados,
essa compensação é pela privação do convívio com um dos responsáveis no mesmo
ambiente e a competição pela preferência da
criança.

O mimo é excesso de tudo, de paparico, de cuidados, de apego, mas não significa
demonstração de amor. É uma proteção excessiva dos pais que priva o desenvolvimento
e a autonomia das crianças.

Está disputa entre si, quem ama mais
a criança, percebendo isso ela usará a seu
favor querendo tudo, pois se a mamãe não
a presenteia, o pai lhe dará; Outros são pais
que tiveram dificuldades em engravidar, foram
tanto tempo de espera, quando o bebê chega
é tratado como um “serzinho” muito frágil.

Quando falamos em criança mimada
é sinônimo de personalidade intolerante, por
menores que sejam não aceitam a negativa como respostas das suas vontades. São
crianças que perante o “não” jogam-se no
chão, puxam cabelo, gritam, batem cabeça,
empurram, ameaçam bater em todos, podem
se machucar, entre outras situações. São atitudes que envergonham qualquer pessoa
(pais, professores, avós, avôs, tios, tias, etc.).
Ela é capaz de reverter toda a história fazendo-se de vítima da situação que ela
ocasionou e surpreende a todos. Isso não é
exclusividade de unigênito, mas o que faz os
pais tolerarem tanta desobediência dos filhos
é um grande sentimento de culpa, por exemplo: Aos pais por terem apenas um filho, à
culpa de privá-lo de não ter um irmãozinho
com quem possa brincar; quando tem vários
filhos, procuram recompensar pelo menos um
(geralmente o caçula), pela falta de tempo
para ficar com eles devido a grande jornada
de trabalho, compram brinquedos para ele,
pois os outros estão maiores já não brincam
mais e na época dos outros o dinheiro não
dava para comprar brinquedos para todos.

A CRIANÇA SUPERPROTEGIDA NO
CONTEXTO DA SALA DE AULA
A criança que está acostumada a ser o
centro das atenções, todos querem satisfazer
suas vontades, entra numa sala de aula na
qual há apenas uma professora para trinta e
cinco alunos, isto é, frustrante. Ela faz de tudo
para chamar atenção, brinca em momentos
inadequados, não termina as tarefas propostas, briga com os coleguinhas, ao invés de
conversar aumenta o tom de voz para que
a professora fala seu nome é uma criança
carente, quando a professora pergunta algo
direcionada a determinado aluno “atropela” a
fala respondendo antes, chega a ser inconveniente em algumas situações.
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Outras crianças isolam-se do grupo,
com dificuldade de relacionamento, preferem
não expor sua opinião, ficam receosas de falar em público tornando-se omissas e aceitando a opinião dos outros. As crianças chegam
à escola na qual existem regras impostas, ela
que sempre foi tratada com muita fragilidade
sente-se insegura, pois agora tem que sair
debaixo das “asas” da mamãe (caminhar
sozinha), sempre foi poupada dos sofrimentos. Jamais foi colocada em situação na qual
proporcionasse qualquer responsabilidade,
agora terá suas obrigações que deverão ser
cumpridas, isso amedronta demonstra-se a
imaturidade de solucionar situações problemas.
Quando depara-se com as exigências
da professora, que chama-lhe a atenção pode
ocasionar o medo excessivo da punição, ou
o enfrentamento, pois ninguém jamais fez alguma interferência sobre suas atitudes inadequadas . As crianças sem limites prejudicam
seu desenvolvimento, sua formação e de sua
personalidade, dentro da sala de aula, pois
não entendem que existem normas de funcionamento, nas quais todos devem respeitá-las
e não haverá exceção, pois todos são iguais
com direitos e deveres.
A criança que não tem uma rotina pré-estabelecida pelos responsáveis, faz tudo
sem restrições, domina a casa, determinando os horários (alimentação, dormir, brincar,
assistir televisão, etc) que deverão ser cumpridos por todos, é uma criança sem limites.
Não podemos esquecer que elas crescerão
e entenderão que os pais são autoridades
máximas, mas autoridade não significa autoritarismo. Colocar limites com amor e responsabilidade são atribuições dos responsáveis.

Muitas vezes, os pais que superprotegem seus filhos sabendo que, os mesmos entraram em atrito com algum colega na escola,
querem resolver a problemática, chegando a
conversar com o menor e esquecendo que
está lhe dando com uma criança. Incentivam
o filho a descontar o ocorrido, pois não permite que seu filho "apanhar" de ninguém, sendo
que, eles (os pais) jamais bateram nele, não
se conforma de alguém fazer isto, precisando
de interferência da gestão escolar.
Nas tarefas escolares para serem realizadas em casa os pais realizam, pela criança,
pois não consegue ver o filhinho (“manhoso”), resmungando dizendo que não consegue fazer sozinho, que é muito difícil ou que
a professora não explicou direito. Os pais
acabam fazendo por ele ao invés de ajudá-lo
a resolver os desafios propostos, procuram
fazer tudo pelo filho, pois não suporta ver
seu o “bebê” triste, chorando e esperneando
pelo chão, pois a educadora vai ficar chateada com quem não entregar atividade e está
valendo nota.
Quando os pais deparam-se com as
dificuldades da criança na escola acreditam
que a culpa é da escola, dos professores, do
psicólogo, ou do psicopedagogo, etc. Transferem suas funções aos profissionais e os declaram incapazes de atender a criança.
Preocupam-se com notas escolares,
pois ele deve ser o melhor da turma, compará-lo com as outras crianças, demonstrando
que, seu filho é superior aos demais. Desconhecem ou não importa-se como ele trata
as outras pessoas. O desrespeito é arrogante
como trata os colegas, os professores e a
equipe escolar. Muitas vezes, estas crianças
estão reproduzindo o que vivencia na sua vida
familiar: não há autoridade que imponha limites e agem como se tudo pudesse e no
ambiente escolar não é diferente.
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Quando percebe que há regras e elas
deverão ser cumpridas recusa a frequentar a
escola, de modo que os pais chegam a pedir
transferência alegando dificuldade de adaptação, isto mostra como os pais são mais uma
vez estão satisfazendo as suas vontades. Outros insistem em permanecer junto aos filhos
durante as aulas, com isso aumenta a dificuldade da interação com as demais crianças.
A criança tem dificuldade de relacionar-se com os colegas para fazer os trabalhos
em grupos, excluindo-se, precisando de interferência da professora, pois muitas vezes coloca-a em algum grupo, pois a mesma sempre sobra. Quando está inserida na equipe
de trabalho quer impor suas opiniões, se as
equipes não concordam com faz “bico”, fica
brava e resmungando e nega-se a participar
da proposta, se isolando de vez, pois tudo
tem que ser conforme suas vontades.
A escola por sua vez, tem o papel na
sociedade de trabalhar em conjunto com a
família, de continuar a tarefa de educar e levar
a criança ao processo de ensino e aprendizagem, porém muitos acreditam que a escola
tem como obrigação fazer as funções dos
pais.
Na escola ela se prepara para conviver
em sociedade, a aceitar os defeitos e virtudes
do próximo, isso é, uma continuação do que
foi desenvolvido pelos responsáveis. Porém,
a escola está sendo cobrada de algo da qual
não é o seu dever. Temos que enxergar a
escola como se fosse uma escada, que a
cada ano é um degrau que a criança sobe,
sendo capaz de enfrentar suas dificuldades
de maneira autônoma com capacidade de
aprimorar e conviver em sociedade na qual
está sendo preparada.

INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
O trabalho da psicopedagogia estava
voltado totalmente para a amenização do fracasso escolar do educando. Mas para que
ocorra o êxito não podemos esquecer que
esse sujeito que chega ao consultório sofreu
consequências internas e externas durante o
processo de ensino aprendizagem.
Para tanto, sob uma perspectiva da psicopedagogia, o processo de aprendizagem
está no foco central de todo o trabalho a ser
desenvolvido. Sendo que, o sujeito é ativo ou
participante do seu processo de aprendizagem e precisa ser visto como sujeito único e
que deve estar em favoráveis condições para
interagir em seus processos de aprendizagem.
A psicopedagogia é uma ferramenta
importante, pois é a união de dois saberes:
a psicologia e a pedagogia, mas também se
trata de um campo ainda mais multidisciplinar
que aborda conhecimentos da antropologia
e até mesmo da neurologia. Com o objetivo
de compreender melhor o sujeito humano e
assim buscando favorecer em todos os aspectos o processo de aprendizagem.
Ao chegar ao consultório do psicopedagogo uma criança encaminhada pela escola
na qual o relatório da professora, constata
que a criança tem dificuldade de relacionar-se
com os colegas e no processo de ensino e
aprendizagem. O papel do psicopedagogo é
olhar atento para perceber o educando como
um sujeito em formação, o qual precisa ser,
prioritariamente, estimulado a viver com harmonia no meio no qual ele está inserido.

30 - junho/2021 - Educar FCE

496

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

A psicopedagoga por meio da entrevista com os pais percebe-se a superproteção
que eles têm para com a criança, alegando
falta de tempo. A profissional tem por objetivo
fazer os pais entenderem que trabalhar não
proporcionará nenhum dano ao seu filho, por
estarem longe o que afeta e a falta de participação na vida da criança e essa culpa que
é transmitida que é prejudicial por não poder
ficar mais tempo junto dela.
Mas, conscientizá-los que deverão modificar as atitudes como: nos finais de semana
e feriados ficarem dentro de casa assistindo
televisão, mexendo no celular, ou jogando e
os pais fazendo os afazeres. Ou tentar compensar a sua ausência com presentes e deixando-a fazer tudo o que ela quer, eles estão
com uma visão inadequada e equivocada de
educação.
Para reeducar a criança os pais precisam estar dispostos a enfrentar as consequências para que ocorram as mudanças de
atitudes do seu filho que era o “reizinho” ou a
“princesinha” de casa e. Pois, muitas vezes é
mais fácil atender as vontades da criança do
que sentar ao seu lado e explicar a situação
que não é chorando ou se jogando no chão
que ela resolverá todos os problemas. Isso requer tempo e paciência. Não deixar a criança
exercer seu poder de liderança contra eles.
Ao colocar limites nas atitudes das
crianças e privando-as de algumas vontades
que elas deixarão de amar de seus pais. Ser
firme nestas situações, é o casal ser parceiro nas atitudes, se a mãe diz “não”, o pai
deve concordar com ela. Para que eles não
caiam naquela história de “pergunta ao seu
pai para ver se ele deixa”, ou vice-versa. Os
pais devem chegar a um acordo, para que a
criança sinta-se que entre eles não há lacuna
ou divergências de opiniões.

Ser firme, não é abandonar ou judiar
da criança, é uma forma de mostrar que está
presente, observando as atitudes, seus comportamentos diante de situações problemas.
Os pais precisam entender que superprotegendo os filhos é como se a criança não
pudesse fazer nada sem eles (insegurança),
pois precisam ficar sempre monitorando de
perto com receio de algo possa dar errado.
Com isso, as crianças tornam-se indecisas,
despreparadas para resolver situações problemas e incapazes na ausência dos pais.
Quando cresce tornar-se um adolescente incompreendido, esta proteção excessiva pode
ser entendida como falta de confiança. Na
fase adulta tem dificuldade de relacionar-se
com os demais, de lidar com suas angústias,
sem controle emocional, baixa autoestima,
entre outras.
Procurar mostrar aos pais que a superproteção está prejudicando o desenvolvimento do seu filho, que o estímulo à autonomia
de seus filhos, explique a sua preocupação,
demonstra que acredita nele na sua capacidade para resolução de problemas e ensine o
que às vezes nem tudo sai como desejamos.
Para desenvolver a independência emocional, ou seja, crescer é a capacidade de tomar decisões e resolver problemas na vida, é
muito importante o filho ter responsabilidade
auxiliando nas tarefas domésticas, aprender a
tomar conta de uma planta, ou de um animal
e de si mesmo por meio dos cuidados de
higiene, alimentação e organização de seus
brinquedos e objetos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A superproteção dos pais que privam seu filho das responsabilidades necessárias para
tornar um adulto responsável, é prejudicial para o seu desenvolvimento, isso poderá trazer
sofrimentos futuros para os pais, pois ele não o obedece (sem limites para satisfazer suas
vontades), pois jamais teve à figura de autoridade.
Mas o filho também terá diversas dificuldades para conviver em sociedade, pois nunca
precisou ter iniciativa em nada os pais sempre resolvem tudo por ele, com isso poderá tornar-se adulto omisso das suas responsabilidades, dificuldade de dialogar e relacionar-se ao
expor suas opiniões ativamente e consciente mostra-se imaturidade. Isso não significa que os
pais deverão deixar de cuidar e proteger seus filhos, mas tudo que é exagerado é prejudicial
e ter consciência que o amor não se compra com presentes e nem permitindo tudo.
Devem proporcionar momentos para que eles possam desenvolver a autonomia para
realizar suas tarefas, há momentos que eles precisam de auxílio, esse é o papel dos pais
ajudarem quando for necessário jamais fazerem por eles.
A falta de tempo para ficarem com os filhos não deve ser encarada como desculpas
para o convívio familiar, então procuram suprir está ausência com “presentinhos”, deixando
a criança fazer tudo o que ela deseja sem restrição e interferência, faltam-lhes atenção, levar
ao parque, ensinar andar de bicicleta e proporcionar momentos de lazer em família.
Está superproteção prejudica o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor das crianças,
no quais os pais privam seus filhos de vivenciarem diversas situações favoráveis ao seu amadurecimento como, por exemplo, explorar os ambientes, viajar em companhia de parentes,
ter amigos, entre outras situações.
Ouvir um “não”, nem sempre é sinônimo de negatividade principalmente para as crianças que estão em processo de conhecimento do mundo, de si e do outro. Os “nãos” são
benéficos para o crescimento interno e emocional da criança, ela precisa vivenciar situações
negativas, de frustrações e cabe aos pais ou seus responsáveis estarem sempre presentes
para auxiliarem e apoiarem nestes momentos. Pois vivemos em uma sociedade na qual precisamos ter discernimento entre o que é certo e errado, sendo que, educamos as crianças
para que elas possam conviver em sociedade harmonicamente.
A criança ao ser inserida no contexto escolar ela trás uma bagagem que vem da família são suas culturas. Os pais com amor excessivo prejudicam o desenvolvimento dos seus
filhos com a superproteção. E a instituição de ensino pode se tornar desagradável à criança,
pois contém normas de funcionamento que ela não está acostumada, com isso vem seus receios, insegurança, a dificuldade de relacionar-se e trabalhar em equipe. Cabe aos pais nesse
momento procurar ajudar seus filhos, os seus comportamentos, respeitando seu tempo, não
comparando com os colegas e suas notas, pois isso é frustrante para a criança.
A psicopedagogia é uma ferramenta voltada para favorecer meios para que o sujeito
aprenda e se desenvolva, podendo assim ter melhores oportunidades de obter bem-estar em
seu processo de convivência consigo mesmo e com os seus semelhantes.
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A intervenção psicopedagógica é necessária não só para a criança, porque está com
dificuldade no processo de ensino e aprendizagem, mas também para os pais procurarem
entender o que está acontecendo ou que ocasionou situação para toda esta dificuldade. Assim, a psicopedagogia é um instrumento fundamental sob essa ótica de entender que todos
precisam ser incluídos no processo de ensino e aprendizagem, sendo respeitados em suas
singularidades.
Sendo assim, não podemos esquecer que, as crianças que foram tratadas como “principezinho” ou “princesinha” crescerão, esses títulos dados pelos pais passaram, precisaram
ser responsáveis, trabalharão e terão que conviver com pessoas que pensam e agem diferente
delas.
Com isso, quanto antes a criança entender que há regras e ela deverá ser cumpridas
por todos e sem exceção menor o sofrimento futuro. Que os pais entendam que ter filhos não
é só alegria requer muitas responsabilidades. Criamos os filhos para que sejam pessoas que
possam conviver em sociedade harmonicamente e de maneira autônoma.
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JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Durante a última década, houve um foco crescente na alfabetização pré-escolar na
educação, especialmente no que diz respeito à alfabetização de literárias básicas como leitura e
escrita. Cada nação se concentra cada vez mais nas competências básicas de alfabetização da
sociedade da informação, das tecnologias e da alfabetização. Isto impulsionou oportunidades para
a venda de material educacional e jogos para crianças para alfabetização em casa, mas também
para material de alfabetização que liga o conteúdo diretamente ao currículo, ao trabalho escolar
e à avaliação. Este documento foca o jogo na alfabetização e material para ensino pré-escolar e
alfabetização em jogos. O documento discutirá as implicações de redesenhar a plataforma para
ensino e alfabetização pré-escolar e como isto afeta o ensino e a alfabetização baseada em
jogos.

Palavras-chave: Educação infantil; Jogos; Sala de aula; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização na educação infantil é um foco crescente de muitas nações, já que
é considerado competência na sociedade da informação. Além disso, os níveis
da pré-escola estão cada vez mais sob pressão - tanto de atos políticos como
de pais para introduzir as crianças a literaturas básicas, como leitura, escrita e compreensão.
Isso exige novos projetos de aprendizado e novos aprendizados com materiais para os
níveis pré-escolar e primário. Pode-se argumentar que os jogos são comercializados aos pais
como meio de garantir o sucesso acadêmico de seus filhos em um contexto de aumentar a
competição educacional.
Como as primeiras habilidades de linguagem, a alfabetização é frequentemente conceituada por nações, pais e escolas como uma competência que contribui significativamente
para uma alfabetização bem sucedida.
A consequência dessas tendências é que o mercado de material de alfabetização para
crianças está crescendo e que os interesses comerciais na alfabetização e na educação interajam cada vez mais com o mercado escolar de alfabetização.
Um aspecto disso é uma extensão de materiais de alfabetização e alfabetização em
casa, uma” pedagogização” do tempo de lazer em que os pais se tornam educadores e alunos aprendizes.
A casa da criança cada vez mais é vista como uma extensão da escola, e os tipos de
alfabetização "informal" que podem ocorrer em casa será cada vez mais curricular.
Esta interação entre casa e escola é um novo e interessante espaço para pesquisa em
alfabetização baseado em jogos, como os materiais de alfabetização que estão disponíveis
on-line irão inevitavelmente apoiar a alfabetização em uma variedade de ambientes.
Pode-se argumentar que os jogos muitas vezes fazem conexões entre diferentes sites
de alfabetização como eles podem ser usados tanto para entretenimento e alfabetização e,
portanto, operar entre estas atividades. Este artigo baseia-se na análise baseada em jogos
que aborda o mercado de ensino e alfabetização em um contexto global - e que se concentra
tanto em casa e alfabetização escolar.
São um foco interessante para o estudo da alfabetização baseada em jogos porque
tem como alvo jovens aprendizes em um mercado global para a educação, e porque é uma
ferramenta que procura continuamente adaptar-se às necessidades de pais, crianças, nações
e escolas.
Os jogos e o lúdico em si é um significativo ator no desenvolvimento da plataforma de
alfabetização pré-escolar. O objetivo deste artigo foi entender como um design baseado em
jogos para alfabetização de línguas pré-escolares pode favorecer a alfabetização na educação
infantil. Uma ferramenta baseada em jogos para a alfabetização precoce de línguas e que
posições pode ocupar na alfabetização num contexto global.
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PRINCÍPIOS DA ALFABETIZAÇÃO COM
JOGOS
A alfabetização é, como mencionado
acima, um foco estratégico em muitos sistemas educacionais em todo o mundo, como
as habilidades linguísticas são entendidas
como contribuindo para forjar alunos e cidadãos competentes do século XXI.
A ideia subjacente a estas iniciativas é
geralmente que a alfabetização precoce produz aprendizes bem-sucedidos, uma perspectiva que também pode ser encontrada na
pesquisa.
O início precoce da alfabetização é frequentemente visto como uma vantagem. No
entanto, onde os argumentos políticos para a
alfabetização na educação infantil são geralmente claros, as recomendações feitas pela
pesquisa são mais cautelosas e muitas vezes
enfatizam que a idade dos alunos não é o
único parâmetro para o sucesso da alfabetização.
Isso significa que, embora existam indícios de que os jovens aprendizes estejam
mais abertos e engajados a aprender e que
os primeiros inícios podem dar-lhes uma vantagem inicial na alfabetização como pedagogia, formação de professores e feedback, exposição, distribuição de lições e progressão
são também significativas.
Isto apoia a ideia de que o jogo e material de alfabetização para jovens alunos que
abordam vários desses problemas contextuais é de grande importância para a qualidade da alfabetização. Experiências com o uso
de aprendizado com jogos no ensino inicial
mostram que o material, se adequadamente projetado, pode apoiar a alfabetização em
termos de entrada fornecida, continuidade e
feedback positivo.

Estas indicações são significativas
como um dos desafios da alfabetização precoce é fornecer exposição correta, tempo de
instrução e aprendizado e feedback qualificado para os alunos. Soares (2011, p. 16)
afirma que:
Sem dúvida, a alfabetização é um processo de representação de fonemas em
grafemas, e vice-versa, mas é também
um processo de compreensão/ expressão de significados por meio do código
escrito. Não se consideraria “alfabetizada”
uma pessoa que fosse apenas capaz de
decodificar símbolos visuais em símbolos sonoros, “lendo”, por exemplo, sílabas
ou palavras isoladas, como também não
se considera “alfabetizada” uma pessoa
incapaz de, por exemplo, usar adequadamente o sistema ortográfico de sua
língua, ao expressar-se por escrito (SOARES, 2011, p. 16).

Utilizar jogos em sala de aula ou na residência da criança como ferramenta de alfabetização e alfabetização, portanto, fornece
aprendizado de com termos de fornecer aos
alunos mais oportunidades para encontrar e
produzir linguagem, e com feedback qualificado que apoia o envolvimento e a confiança.
Nesse sentido, o jogo pode operar entre
a alfabetização autodirigida e a dirigida ao
professor, ou seja, assumir o papel de tutor
ou professor substituto. No papel de um tutor,
a plataforma pode aliviar o professor ou fornecer instrução e feedback que o professor não
pode dar, um papel que pode se tornar cada
vez mais significativo à medida que a pressão
no ensino para alunos muito jovens cresce.
O espaço para incorporar os jogos na
pré-escola na alfabetização pode, portanto,
crescer à medida que a pressão política aumenta no nível de escolaridade. Ao contrário
da maioria das outras disciplinas escolares,
a alfabetização tem uma longa história de integração de jogos.
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Na alfabetização, uma história que começou com jogos de papel, cartão e sala de
aula antes da digitalização. Geralmente, jogos
para alfabetização estão associados a motivação intrínseca, exposição significativa ao
alvo da linguagem, bem como associações
percebidas entre o jogo na linguagem infantil.
De acordo com Santos e Albuquerque (2007,
p. 96):
É fundamental levar os alunos a apropriarem-se do sistema alfabético ao mesmo
tempo em que desenvolvem a capacidade de fazer uso da leitura e da escrita
de forma competente e autônoma, tendo
como referência práticas autênticas de
uso dos diversos tipos de material escrito
presentes na sociedade (SANTOS; ALBUQUERQUE, 2007, p. 96).

A necessidade de integrar o jogo na
alfabetização e modelos baseados em pesquisas sobre o jogo na linguagem e na socialização de crianças e no início do jogo na
escrita e leitura.
Brincar é uma forma muito antiga e difundida de aprendizado e as crianças pequenas fazem sua alfabetização principalmente
através de jogos ou atividades de jogo.
Portanto, não é surpreendente que a
maioria das atividades educacionais nos anos
pré-escolares tentam simular jogos. Embora o jogo possa estar na escola ou após o
ensino primário devido à pressão e cultura
da alfabetização precoce, os jogos têm sido
continuamente associados à linguagem e
aprendizagem e desenvolvimento da fluência
comunicativa.
Fora da educação formal, os jogos
costumam envolver-se significativamente em
encontros de crianças com outros tipos de
conteúdo curriculares. A maioria das crianças está, portanto, familiarizada com palavras,
frases e sons antes de começar a aprender
a língua na escola e eles podem associar
atividades de jogos com esse conhecimento,

Alfabetizar letrando é, portanto, oportunizar situações de aprendizagem da língua
escrita nas quais o aprendiz tenha acesso
aos textos e a situações sociais de uso
deles, mas que seja levado a construir a
compreensão acerca do funcionamento
do sistema de escrita alfabético (SANTOS; ALBUQUERQUE 2007, p. 98).

Jogo baseado na aprendizagem transcende, portanto, o contexto formal / informal
de aprendizagem – embora a linguagem
possa ser aprendida de maneiras diferentes
nesses contextos. Os jogos são muitas vezes
difíceis de integrar na aprendizagem formal.
No entanto, professores acreditam que
existe um maior potencial para os alunos
aprendam mais sobre jogos em seus assuntos em comparação com professores de
outras disciplinas. A adaptação de jogos é
geralmente maior nos graus mais baixos de
escola e que - um tanto surpreendentemente
- as professoras são mais propensas a usar
jogos do que os homens professores.
Isso pode indicar que os professores
estão mais interessados em usar jogos para
ensino com jovens - e que os jogos podem
ter um papel específico a desempenhar na
concepção de currículos para aprendizagem
precoce de leitura e escrita.
A íntima relação entre aprendizagem e
jogos, em certa medida, deriva das abordagens comunicativas para o ensino e aprendizagem utilizados nas salas de aula desde a
década de 1970.
Estas abordagens sublinham a importância dos aspectos sociais da linguagem,
por exemplo, a interação com os outros e o
uso de materiais de aprendizagem autênticos
para a aprendizagem. A ideia da imersão do
aluno em um ambiente em que a resposta e
a aprendizagem situadas são imanentes, é
algo que a aprendizagem baseada em jogos
e a aprendizagem podem ter em comum - um
argumento que tem sido explorado extensivamente durante as últimas duas décadas.
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Um aspecto de uma abordagem comunicativa aprender é, portanto, dramatizações
e simulações como atividades nas quais os
alunos usam linguagem para uma comunicação significativa com os outros e para fins
simulados da vida real.
Esse foco na contextualização do uso
da linguagem por meio do jogo afeta o uso
de materiais didáticos por parte do professor
e atividades na alfabetização, bem como a
relação entre professor e alunos.
O uso de simulações e jogos é generalizado e encorajado na aprendizagem como a
integração de atividades de jogo e simulação
na linguagem além do material de aprendizagem quase se tornou uma "garantia" da inclusão e criatividade do aluno.
Os jogos reorganizam a estrutura de na
sala de aula, na verdade, "desassociando a
sala de aula" abrindo assim a sala de aula
para a comunicação do mundo real e para
atividades mais centradas no aluno.
Jogos se usados adequadamente podem fornecer informações contextualizadas
na aprendizagem e fornecer desafios e competição para envolver os jovens aprendizes na
aprendizagem autodirigida. Jogos, no entanto, não são apenas imersivos, eles também
são usados para treinamento e repetição de
linguagem aprendida.
Isto implica que a pesquisa em aprendizagem de línguas baseada em jogos deve
distinguir entre, por exemplo, formatos de jogos, gêneros e atividades. Além de fornecer
envolvimento e contextualizar os ambientes
para jogos de aprendizagem de línguas no
ensino primário são, assim, frequentemente
utilizados para apoiar as aprendizagens de
habilidades através de repetição e exercícios,
por exemplo, para treinamento básico de vocabulário.

Três tipos de atividades de jogos podem
ser identificados na linguagem e educação:
a) jogos para repetição e memorização
b) jogos para resolução de problemas e
c) dramatização e cenários.
Tipo a) são jogos são tipicamente exercícios baseados em exercícios, por exemplo
para treinamento de vocabulário, onde o jogo
atua como um motivador e "motor" para a
produção de linguagem.
Tipo b) e c) são jogos, por outro lado,
formatos mais complexos em que os alunos,
em maior medida, estão ativos em definir e
resolver problemas como um aspecto de estar imerso no contexto social.
Em geral, a importância da aprendizagem baseada em jogos para jovens aprendizes é sublinhada pelas formas pelas quais jogos e aprendizagem lúdica estão associados
à aprendizagem precoce.
Além disso, o aprendizado baseado
em jogos pode oferecer um envolvimento e
ambiente seguro em que as crianças podem
experimentar e cometer erros - algo que é
especificamente significativo para o aprendizado de jovens aprendizes.
Ambas as simulações e os jogos permitem que os alunos não apenas pratiquem
formas que já aprenderam, mas também que
experimentem com novas estruturas.
Assim, o ambiente não ameaçador de
aprendizagem com jogos oferece aos jovens
alunos uma oportunidade para a prática, bem
como fornece feedback imediato e simultâneo.
O feedback é importante para o jovem
aprendiz, por exemplo, criando continuidade
na aprendizagem, aumentando e mantendo
a motivação e apoiando os processos de
aprendizagem em que o professor não está
presente ou perto da criança.
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A combinação de elementos de jogo e
exercícios pode, portanto, ajudar a abrir um
espaço para jogos em escolas primárias em
todo o mundo onde o foco é muitas vezes
o aprendizado de habilidades básicas, por
exemplo vocabulário e no aprendizado lúdico
e centrado na criança.
Ultimamente, novas plataformas como
as fornecidas por dispositivos portáteis e tablets começaram a influenciar como as crianças usam a tecnologia para a aprendizagem
baseada em jogos dentro e fora da escola e
como as tecnologias podem ser integradas à
aprendizagem.
Os jogos online em relação ao ensino e
aprendizagem podem estar associados à sua
portabilidade, acesso onipresente e aprendizagem situada e personalizada. Foram conectadas com as necessidades dos jovens
de acessar tecnologia de forma fácil e rápida
em todos os tipos de ambientes de aprendizagem. Além disso, o uso de tecnologia em
casa e na escola suporta o uso de aplicativos
que são baseados em jogos na natureza.
A integração dos tablets na aprendizagem sublinhou o pedido dos alunos por não
só aprendizagem baseada em jogos, mas
tanto para “projetar jogos” quanto para jogar
jogos interativos que ajudem aprender.
As crianças em idade pré-escolar são
neste contexto entendidas principalmente
como crianças de 5-7 anos, mas claro que
também são crianças mais novas ou mais
velhas - não há restrições no uso dos jogos.
Como os sistemas de escolaridade variam em diferentes partes do país, o termo
aprendizagem pré-escolar pode referir-se tanto à escolaridade inicial como à aprendizagem antes da escola, por exemplo, em casa
ou no Jardim da infância.
As crianças começam a escola aos 6
anos e, historicamente, tem havido uma clara
divisão entre a aprendizagem escolar (centra-

da na aprendizagem formal e nos currículos)
e a pedagogia pré-escolar (focado principalmente no jogo).
Esta divisão está atualmente sob pressão, à medida que os formuladores de políticas curricularizam a aprendizagem pré-escolar, introduzindo competências e objetivos que
são utilizados para avaliar comportamento e
habilidades das crianças. A aprendizagem é,
portanto, um campo contestado, e possivelmente um campo que abraça a combinação
de e aprender abordagens que a pré-escola
oferece.
A ideia e prática de ensino e aprendizagem pré-escolar desafia professores e pedagogos, como o aprendizado precoce impõe
novas exigências à organização e prática do
ensino.
Como currículos nacionais são adaptados para incorporar um começo mais cedo
em leitura e escrita, a formação de professores nem sempre pode acompanhar o ensino
de competências que os professores precisam para ensinar crianças muito jovens.
Muitos professores de escola primária
não são professores de alfabetização qualificados, um facto que pode contribuir para deixar um espaço aberto para uma ferramenta
como os jogos - um espaço para, por exemplo, preencher o papel de professor assistente
e, assim, aliviar a pressão sobre o professor.
Observamos que a falta de professores
qualificados nas escolas em combinação com
um maior foco do ensino precoce de leitura
muitas vezes abre o mercado para que políticas externas da escola decidam implementar
uma estratégia de leitura precoce, mas ainda não têm meios para educar professores
apoiar esta estratégia.
O papel dos jogos é neste caso ser o
de um professor assistente ou substituto que
irá fornecer ao aluno tarefas estruturadas e feedback constante no processo de aprendiza30 - junho/2021 - Educar FCE
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gem -e em um contexto onde os professores
geralmente ainda não estão prontos para assumir a tarefa de ensinar a jovens aprendizes.
O feedback deve ser um aspecto significativo da concepção de material de aprendizagem para crianças muito pequenas, essas
crianças precisam de orientação e confiança
no uso da linguagem. Fornecer entrada de
escrita e leitura é, portanto, insuficiente para
apoiar a aprendizagem da criança, o material
didático deve qualificar a aprendizagem da
linguagem.
O feedback e a intervenção do professor são, portanto, questões importantes na
análise de como uma ferramenta baseada em
jogos pode suportar o aprendizado de alfabetizar e, por exemplo, fornecer informações e
continuidade na aprendizagem.
Os jogos podem apoiar a aprendizagem autodirigida e que os elementos do jogo
podem contribuir para direcionar e envolver
a criança na aprendizagem. O papel do professor é significativo, fornecendo continuidade, significado e feedback qualitativo sobre a
aprendizagem que a criança é envolvida com
o lúdico.

LINGUAGEM ESTIMULANTE E
ALFABETIZAÇÃO
Muitos dos comportamentos das crianças têm um elemento lúdico - desde brincadeiras com os dedos, jogos de movimento e
construção com blocos. No entanto, a peça
que tem o efeito mais profundo no desenvolvimento da linguagem e da alfabetização é a
peça dramática.
As características do jogo dramático
que fornecem as melhores oportunidades
para as crianças praticarem a linguagem e a
alfabetização incluem:
- Usando uma variedade de adereços e
objetos ("Vamos fingir que este bloco é o nosso telefone e temos que pedir ajuda quando
o carro quebrar.")

- Combinando vários papéis e temas
("Lucas é o papai. Ele também é o médico.")
- Criar um cenário de simulação e resolver divergências conversando e negociando
("Vamos brincar de hospital. OK, você será o
primeiro médico e depois eu serei o médico.
Você veste isto.")
Todos os três elementos devem estar
presentes para promover os mais altos níveis
de desenvolvimento da linguagem e da alfabetização. No entanto, nem todas as interações de jogo ocorrem neste nível.
As crianças atuam em um cenário familiar que não requer o uso de novas palavras que podem ter aprendido recentemente.
Além disso, ter apenas acessórios realistas,
incluindo bolo de plástico e brócolis, torna
desnecessárias explicações adicionais.
Há ainda menos oportunidades de praticar um novo vocabulário ou frases mais
complexas. Em primeiro lugar, não existe um
cenário lúdico que integre as ações dessas
crianças em um todo.
Além disso, devido à natureza autoexplicativa dos brinquedos e ao funcionamento
desses brinquedos, as crianças dificilmente
precisam explicar umas às outras o que estão
fazendo.
O que podemos ver a partir desses dois
episódios é que o nível de jogo não permite que as crianças se envolvam em diálogos
longos e extensos com estrutura de frases
complexas e vocabulário extenso.
Além disso, o baixo nível de jogo tornará difícil para o professor integrar mais o
aprendizado da alfabetização nas atividades
dessas crianças. Quase podemos garantir
que crianças não começarão a usar marcadores e papel espontaneamente disponíveis
em sua "casa" de jogo. Não irão ler os livros
sobre transporte na área do quarteirão antes
de iniciar uma nova construção.
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É por isso que é importante certificar-se
de que a própria peça esteja pronta para absorver o novo aprendizado de linguagem e alfabetização antes de introduzi-la nas atividades
lúdicas das crianças. Intervir nas brincadeiras
das crianças é uma coisa delicada. Por outro
lado, não podemos simplesmente recuar e deixar as crianças descobrirem como brincar.
As crianças podem não ter habilidades
sociais ou ser incapazes de usar os adereços
lúdicos de maneira criativa. Deixadas à própria sorte, as crianças continuam brincando
de maneiras que lhes são familiares.
Por outro lado, não podemos intervir
no jogo da mesma forma que intervimos em
outras atividades. Não podemos nos tornar
"jogadores" como se também fôssemos crianças.
Nossas correções bem-intencionadas
(não, você não pode alimentar cenouras de
plástico para coelhos), ou redirecionamentos
(você não pode pegar esse quebra-cabeça de
Lúcia, mas pode usar outro), mudar a brincadeira de criança para atividade infantil para
outra dirigida pelo professor.
A melhor maneira de ajudar as crianças
a brincar em um nível superior é fornecer a
assistência necessária nos estágios preparatórios. Envolva-se antes que as crianças entrem no teatro ou comecem a abrir caixas
na área do quarteirão. Se você quiser intervir
quando a peça já estiver em andamento, terá
que fazê-lo indiretamente, com o mínimo de
intrusão, tentando ficar o máximo possível
fora das brincadeiras das crianças.
Por exemplo, se você vê crianças presas
em seu cenário, sem saber o que mais fazer,
pode oferecer sugestões sem realmente entrar
no centro de jogos. Para avançar no jogo, você
pode fingir que está ligando para eles "Este é
um chamado de controle de missão. Precisamos que você direcione sua nave para a lua e
colete algumas pedras lunares para nós".

Frequentemente, as brincadeiras infantis
são chamadas de "imaginação sem limites".
No entanto, se você observar atentamente as
brincadeiras na maioria das salas de aula,
verá que as crianças não estão usando muita
imaginação.
Na verdade, seus adereços parecem
ser cópias em miniatura de objetos reais.
Quando não há suporte para uma determinada função (nenhum estetoscópio para o médico), a criança geralmente prefere desistir
da função, em vez de usar outra coisa como
estetoscópio. Os adereços realistas são úteis
como ferramentas para apresentar às crianças a brincadeira de fingir.
Esses adereços realistas ajudam as
crianças a manter seus papéis ou a lembrar
do que se trata o cenário da brincadeira "Estamos brincando de mercearia e eu sou o
verificador porque estou de avental”.
No entanto, depois que as crianças tiverem alguma experiência no uso desses acessórios, é hora de começar a substituí-los por
novos acessórios que podem ter mais de uma
função (por exemplo, um prato usado em um
restaurante fingindo torna-se um mostrador
em uma nave espacial fingida).
Com o tempo, as crianças poderão usar
materiais não estruturados para seus acessórios, fazer seus próprios acessórios ou até
mesmo fingir que têm um acessório, quando
na realidade não têm.
Normalmente, no meio do ano, você
pode começar a mudar a proporção de brinquedos de serem amplamente realistas para
uma combinação de realistas, simbólicos,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos são notoriamente difíceis de integrar na educação formal. Ao mesmo tempo,
jogos de aprendizagem fornecem professores e alunos com materiais e possibilidades para
ambos autodirigidos e o professor conduziu a aprendizagem em vários contextos.
Jogos de aprendizagem podem ser usados tanto para entretenimento e aprender e,
portanto, pode fazer conexões entre diferentes locais de aprendizagem - ou operar entre eles
como um terceiro espaço ou um terceiro ator na educação e aprendizagem.
Ferramenta pedagógica baseada em jogos que usa sua versatilidade e adaptabilidade
para lidar com necessidades no mercado que surgem de uma crescente pressão política e
dos pais sobre a introdução da leitura e escrita para crianças pré-escolares.
Neste papel, situa-se entre contextos formais e informais para aprendizagem e entre
brincar e aprender atividades que podem e devem ser negociadas localmente.
Também aborda a necessidade de maior tecnologia na aprendizagem de leitura e escrita, e para feedback qualificado e produção na linguagem infantil. O feedback torna-se uma
questão importante no design de um jogo ou plataforma de aprendizagem, porque maneiras
internas e externas de fornecer feedback contribuirá para garantir um espaço para a plataforma
na aprendizagem pré-escolar.
Acredita-se que estes funcionem bem com novas formas de interação fornecidas por
tecnologias emergentes como tablets que podem suportar formas intuitivas de navegação que
atendam às necessidades e a aprendizagem de alunos muito jovens.
No entanto, um desafio para os jogos em diferentes contextos locais será a integração de
material de aprendizagem baseado em jogos nos currículos, culturas e ambientes domésticos.
Como o jogo, o lúdico e o brincar corresponderá às necessidades de diferentes alunos,
culturas escolares etc? Até que ponto o guia do professor ajuda professores a usar jogos, e
como, por exemplo, o uso de tecnologia muda os ambientes de aprendizagem para aprendizes muito jovens?
Portanto, é esperado, fornecer informações sobre como os jogos apoia as crianças na
prática, como são negociadas e como os novos recursos do design ajudarão na distribuição
dos jogos em ambientes de aprendizagem e entretenimento.
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AS MARCAS DA INFÂNCIA REGISTROS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O artigo apresenta uma reflexão e análise da importância do registro na educação infantil
para o desenvolvimento e avanços das crianças, o papel do educador com olhar refinado sobre
as observações, reações, interações das crianças no trabalho desenvolvido e no cotidiano, o
constante estudo e oferta de formação continuada e compartilhamento desses registros, uma vez
que a documentação é um potente e essencial instrumento de trabalho pedagógico que reflete
e registra as marcas da infância, sua trajetória e seu processo de construção. O estudo será
conduzido com base em pesquisas teóricas de diversos autores que tratam do tema, tais como:
Madalena Freire e Luciana Esmeralda Ostetto.

Palavras-chave: Documentação pedagógica; Registro; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

o longo dos tempos as pesquisas, estudos e discussões sobre a importância
da educação infantil vêm aumentando e se aperfeiçoando, uma vez sendo uma
importante etapa na formação do ser humano e um alicerce para a construção
de uma aprendizagem significativa e crítica.
Na educação infantil, as crianças desenvolvem os aspectos físicos, emocional, cognitivo e social e através dos registros pedagógicos desse processo, podemos refletir sobre as
ações propostas.
Devido à discussão sobre a função e a importância da educação infantil, abriu-se o
debate e estudo sobre os registros e documentação dessa importância fase da educação, a
necessidade do olhar atento ao cotidiano e o percurso desenvolvido pelos estudantes dessa
faixa etária.
O registro é um instrumento relevante e essencial para o trabalho pedagógico, pois a
documentação reflete a trajetória, descoberta, conquistas, avanços e construção das aprendizagens. E através desse registro os professores observam as práticas, refletem e tomam
decisões sobre o trabalho até então desenvolvido e os próximos passos a serem tomados.
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MULTIPLICIDADE DE INSTRUMENTOS –
REGISTROS E SUAS ESPECIFICIDADES
Segundo Madalena Freire (1996). ‘’Documentando o que faz, abre possibilidades:
pensar e repensar o que faz compreender
o que faz redefinir ou reafirmar o que faz.
Na escrita do registro, enfim, pode não
apenas perceber limites e possibilidades
de sua prática, mas colocar-se em movimento à procura de alternativas (OSTETTO et al., 2001).’’

O registro é um documento potente
para a ligação entre a prática e a teoria e
a articulação das aprendizagens presentes e
futuras. O mesmo deve ser minuciosamente
detalhado, respeitando, reconhecendo e valorizando todo o processo e percurso de autoria e autoconhecimento das crianças, sendo
assim, é necessário que o registro descreva
e contenha os fatos, as descobertas, comportamentos, interações, atividades, hipóteses
criadas pelas crianças, pensando e refletindo sobre o vivido, as histórias do cotidiano e
suas as construções.
As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil consideram em seus
artigos, os seguintes pontos:
Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para
avaliação do desenvolvimento das crianças,
sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:
I - a observação crítica e criativa das
atividades, das brincadeiras e interações das
crianças no cotidiano;
II – utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.);
III - a continuidade dos processos de
aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos
de transição vividos pela criança (transição

casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino
Fundamental)
IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança
na Educação Infantil; [...] (BRASIL, 2009, p.45).
Os registros tem um repertório bem amplo e não são limitadas apenas aos escritos,
mas abrangem outros meios como fotografias,
filmagens, sons, diálogos, registros de autoria
das crianças, entre outros. A documentação
pedagógica se permite em diferentes esferas
para que se garanta um relato preciso e eficaz
do cotidiano.
‘’Podemos fazer anotações rápidas que
posteriormente reescreveremos de maneira extensa, gravar [...] as vozes e as
palavras das crianças ao interagirem entre
si e conosco. Também podemos tirar fotografias ou slides, ou até mesmo gravar
fitas de vídeo que mostrem as crianças
e os professores em atividade. O próprio
trabalho das crianças e as fotografias desse trabalho devem ser considerados essenciais (GANDINI; GOLDHABER, 2002,
p.1)’’.

São diversas esferas possíveis para
uma documentação, o relatório individual das
crianças, sendo um deles, tem como objetivo conter o processo desenvolvido daquela
especifica crianças, social, cognitivo, motor e
afetivo, usando as observações significativas
dos professores no ambiente escolar envolvendo as situações de aprendizagem daquela
criança. “Instrumento socializador de conquistas históricas, favorecendo o surgimento de
outros olhares reflexivos sobre a sua história,
tornando-a singular para muitas outras pessoas, e, ao mesmo tempo, contextualizando
o seu processo evolutivo e natural de desenvolvimento” Hoffmann (2000, p. 66)
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O erro é pensar que apenas essa forma
de documentação é válida para registrar os
processos de desenvolvimento das crianças,
existem enumeras possibilidades que além
de contemplar e ampliar os relatos descritos
no relatório individual dão vida e realidade à
documentação, como as fotografias, as vozes das crianças, os trabalhos de autoria, as
paredes e todo ambiente vivo e vivido por
eles que irão relatar em diferentes aspectos
e relevância.
Através das fotografias, são captadas
as expressões, os momentos paralisados naquele instante, onde o texto não terá a sensibilidade precisa para relatar essas expressões.
Os espaços e exposições dos trabalhos
de autoria das crianças vão além da observação e contemplação da família e comunidade,
entra na documentação de forma significativa,
dando vida ao descrito nos registros, apontando os traços realizados pelas crianças diante
do trabalho proposto desde o inicio do ano
letivo, transformando a cada toque infantil não
apenas o ambiente, mas o modo de pensar e
registrar a documentação.
O trabalho de observação deve buscar
reconhecer as crianças e seu processo de
desenvolvimento, assim, à documentação
será a mais fiel possível aos acontecimentos
e construções no ambiente escolar.
Para isso, as crianças devem ser reconhecidas com suas individualidades, modos
de se expressar, explorar e conhecer a si, o
outro e ao meio, para que o trabalho e os
registros sejam centralizados nas crianças,
como ressalva as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil.

‘’As propostas pedagógicas da Educação
Infantil deverão considerar que a criança,
centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal
e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura
(BRASIL, 2009, p.12).’’

O registro não é apenas um documento que relata os acontecimentos na escola,
mas um instrumento importante de trabalho
pedagógico, que além de ofertar o compartilhamento do vivido, é um recurso para refletir
e analisar a construção feita no ambiente escolar, o desenvolvimento das crianças nessa
grande etapa da vida, quais encaminhamentos das ações devem ser levados em análise
e reflexão, tanto para os momentos presentes
e futuros.
A documentação é criada a partir da observação, do ato de interpretar as intenções,
compreensões, expectativas, representações
e valores. É um processo colaborativo que
não apenas faz o levantamento e recolhimento dos dados, mas cria novas necessidades
e hipóteses.
‘’Os registros permitem que conheçam os
outros e a si mesmas, já que dão visibilidade não apenas à sua fala, mas igualmente, às suas diversas outras linguagens
(OSTETTO; LEITE, 2004).’’
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O PROFESSOR E O SEU OLHAR PARA O
PROCESSO DOS REGISTROS
Um grande protagonista desse processo de registro e reflexão é o professor que
tem um importante papel na construção dessas observações, ofertando os seus sentidos
para aguçar a missão de relatar as observações, reações, interações e proposições
das crianças e do trabalho desenvolvido no
cotidiano.
Como descrito no Currículo da Cidade
de Educação Infantil (2019,p.145) ‘’A documentação pedagógica é a imagem que construímos da criança, assim como um reflexo de
nós mesmos professores.’’
O exercício de registrar e documentar o
cotidiano vivido pelas crianças é um enorme
desafio e o professor como importante protagonista desse processo, tem como função
aguçar seu olhar para captar todo detalhe do
dia a dia. Deve reconhecer identificando e
respeitando em um seu trabalho pedagógico
e em suas observações os saberes, criações
e fazeres das crianças, necessitando assim
ampliar e aguçar os seus sentidos e manter
uma postura observadora para poder acompanhar todo o processo de desenvolvimento
ao mesmo tempo em que realiza as intervenções pedagógicas.
Como aponta a RCNEI, demanda do
profissional: [...] uma formação bastante
ampla do profissional que deve tornar-se,
ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo
com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando informações necessárias para o trabalho que
desenvolve. São instrumentos essenciais
para a reflexão sobre a prática direta com
as crianças a observação, o registro, o
planejamento e a avaliação. (1998, p. 41,
Vol. I).

Não é uma tarefa fácil observar e reconhecer todo esse processo, sendo necessário estudo, formações constantes e momento
de compartilhamento e reflexão coletiva para
potenciar toda essa documentação. O compartilhamento do documentado, abre possibilidades de diferentes reflexões e visões para
ações a serem tomadas ao longo do trabalho
pedagógico e de toda a equipe da unidade.
O professor deve relatar em seus registros toda ação pedagógica vivida no espaço
educacional, às construções que as crianças
vêm desenvolvendo através da proposta de
trabalho e das constantes descobertas que
vão explorando ao longo do seu tempo dentro
da escola. Assim, através dos seus registros,
o professor e a equipe podem acompanhar e
avaliar as crianças e o trabalho desenvolvido.
Para acompanhar todo o percurso traçado no momento do registro, o professor
deve ser educador aprendiz e observador,
para registrar de forma não egocêntrica e
de diversas formas, respeitando os fazeres
criados naquele determinado instante, documentando com intencionalidade, não apenas
registrando por registrar. O traço da documentação não é ser diário, mas ser objetividade
no processo da conquista da autonomia e
desenvolvimento infantil.
Madalena Freire (2007, p.21) diz que o papel do professor deve ser de organizador
“[...] no sentido, porém, de quem observa,
colhe os dados, trabalha em cima deles,
com total respeito aos educandos que
não podem ser puros objetos da ação do
educador.".

A valorização e devido compreensão do
professor no processo de construção aprendizagem no momento do registro é o que centraliza a intencionalidade da investigação da
documentação pedagógica e do respeito a
crianças com seres ativos e criativos.
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Para que o olhar do professor tenha a
intencionalidade para o registro são necessários uns processos de questionamentos
e indagações nas ações pedagógicas e na
criança.
’’Olhar que envolve atenção e presença,
segundo Simone Weil é a mais alta forma
de generosidade. Atenção que envolve
sintonia consigo mesmo, com o grupo.
Concentração do olhar inclui escuta de
silêncios e ruídos na comunicação. (WEFFORT, 1995, p.10) ‘’

Esse é o primeiro passo para o registro, o professor de antemão deve criar perguntas que serão planejadas e respondidas
para o foco das observações e para que esse
primeiro trabalho seja realização, a criação
dessas perguntas deve perceber e enfatizar
a crianças, os seus interesses e necessidades, sua criatividade e curiosidade. Como dito
anteriormente, o ato de observar e registrar
não é uma tarefa fácil, é um processo que
requer reflexão antecipada e necessárias indagações para o que se deve observar e de
que maneira relatar.
‘’Planejar é essa atitude de traçar, projetar,
programar, elaborar um roteiro para empreender uma viagem de conhecimento,
de interação, de experiências múltiplas e
significativas para/com o grupo de crianças. Planejamento pedagógico é atitude
crítica do educador diante de seu trabalho
docente. Por isso não é uma fôrma! Ao
contrário, é flexível e, como tal, permite ao
educador repensar, revisando, buscando
novos significados para sua prática pedagógica. (OSTETTO, 2000, p.177)’’.

PARA FORMAR É NECESSÁRIO
CONTINUAR
Formar-se professor não se estende ao
final de suas formações acadêmicas, mas
em sua constante buscar pelo aprendizado.
E para que seu olhar seja cada vem mais
efetivo, aguçado e presente na construção
da documentação pedagógica, as formações
contínuas, se fazem mais que necessárias,
essenciais, como refletivo no inicio dessa escrita, estamos em contanto mudanças e transformações e isso se faz ao nosso aprendizado e um processo infantil que não é linear, é
cheio de vida e construções e a cada nova
descoberta se faz necessário ampliar nossos
conhecimentos para garantir que esse processo seja o mais potente e respeitoso ao
processo de desenvolvimento infantil.
As formações continuadas devem contemplar espaços para reflexão, de novas descobertas pedagógicas, de compartilhamento
dos saberes docentes.
‘’A formação é, antes, autoformação, pois
o que está em jogo não é o ato de ser
formado por alguém. Mas o processo de
forma-se – nas experiências vividas na
cultura, em tempos e espaços específicos –, levando em conta o caráter decisório do sujeito nesse processo. (NÓVOA,
2002,2010; JOSSO, 2010)’’.

A educação infantil é uma contaste descoberta do novo, do repensado, do reformulado,
se faz essencial à oferta de cursos e formações
para os docentes diante da documentação pedagógica, uma vez em que as interpretações são
diversas e é um campo extenso e mutável. O
estudo da BNCC, Currículo da Cidade, Currículo
integrador da infância paulistana e de outras documentações presentes no âmbito da educação
infantil são bases para os demais estudos.
A formação não é apenas do individual
pedagógico, nas formações coletivas, no compartilhamento dessas importantes reflexões documentais, se faz um espaço para estudo, que
deve ser ofertado tanto por sua gestão e seus
desdobramentos, quanto por seu particular desejo de se aprofundar.
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REGISTRO E SUA SOCIALIZAÇÃO

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O registro e a socialização são ‘’fundadores de consciência’’ como dizia Paulo Freire.

Neste artigo, apresenta uma base bibliográfica onde as teorias dos estudiosos
são apontadas contemplando de forma significativa e pontual a conclusão deste.

O trabalho de construção da documentação pedagógica na educação infantil não
se finaliza apenas no ato de registrar, é fundamental que ocorra o compartilhamento e
socialização desses conteúdos, sendo ofertado nas discussões coletivas com a equipe
docente e com as famílias.
Como prevê as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil no art.10 IV
–‘’ documentação específica que permita às
famílias conhecer o trabalho da instituição
junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na
Educação Infantil; [...] (BRASIL, 2009, p.4-5)’’.

A presença e participação das famílias
e comunidade sempre foram e são de extrema importância no desenvolvimento das
crianças e na colaboração do trabalho pedagógico e também se estende na construção e
reflexão da documentação, a criança é um ser
social e cultural que vai muito além do espaço
educacional. Uma vez ofertado os registros
criados, se abre uma janela de compreensão
e participação no trabalho desenvolvido ao
longo do ano letivo, o processo de evolução
das crianças, a memória institucional gravada
nos registros e trazendo a família para dentro
essa estrada percorrida no desenvolvidos de
seus filhos.
A discussão das documentações registradas no momento coletivo dos docentes
permite ampliar a reflexão, fazemos do um
instrumento algo vivo e flexível, sendo um documentado o protagonismo e desenvolvimento das crianças, permitindo análise coletiva
dos registros como importante percurso para
as ações que serão definidas futuramente e
dando luz as reflexões dos professores.

As pesquisas das teóricas apontam a
importante finalidade da documentação pedagógica e suas vertentes, possibilitando a
reflexão e ressignificação das práticas cotidianas de forma formativa.
Na pesquisa tivemos a contribuição de
Madalena Freire (1996), que enfatiza as possibilidades que podem ser criadas através dos
registros, colocando a prática pedagógica em
reflexão sobre novas hipóteses e movimentos
através da mesma, também da estudiosa Luciana Esmeralda Ostetto que contribui com
suas teorias sobre a pluralidade de ferramentas no registro, buscando meios diversos para
uma documentação fiel as práticas e que refletem nas ações futuras, assim como aponta
as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil em seus artigos, que indaga sobre
os diferentes procedimentos que podem ser
utilizados, a socialização desse material e assegura o direito das crianças.
Tanto os conteúdos e materiais disponíveis pela secretária de educação e os estudioso, através de suas pesquisas e estudos
nos mostram em suas teorias e indagações
a importância de manter o registro aberto,
vivo, dinâmico para a contribuição no desenvolvimento dos estudantes, para formação e
reflexão dos docentes, quanto para acompanhamento e compreensão das famílias e comunidade.
Na pesquisa de alguns artigos, documentários, livros, estudiosos, teses e diversos
trabalhos científicos que abrangem o assunto de forma reflexiva, questionadora e aberta contribuíram para construção deste artigo
e compreensão amplificada dessa temática
aqui relatada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância do registro e a sua multiplicidade de instrumentos é um ferramenta de
grande valia pedagógica, tornando-se uma possibilidade de busca formativa que revela as
práticas cotidianas e as vertentes para ressignificação das ações pedagógicas.
As estratégias construídas pelos professores devem interligar as práticas cotidianas à
intencionalidade pedagógica, buscando explorar as diversas possibilidades para elaboração
da documentação pedagógica que demostrem as visões das crianças e os seus aprendizados
tornando os registros mais completos e fiéis ao vivido no ambiente educacional.
Os registros pedagógicos são ricos materiais que marcam e contam histórias dos caminhos percorridos durante o ano letivo, das construções das crianças, desenvolvimento e
transformação nessa importante etapa da vida educacional e também relata como o professor
se relaciona com os mesmos e com o trabalho desenvolvido, sendo assim necessária a reflexão desse material, pois dá luz ao uma análise sob outra ótica, pois é uma documentação
democrática que permite a escuta, o olhar e a voz dos envolvidos na rede educacional.
Através do compartilhamento e socialização desse documento, o professor dialoga com
seus parceiros de equipe sobre o percurso vivido e quais as reflexões ativas podem ser aplicadas a partir do relatado, criando possibilidades para a construção de significados, tornando
também um processo de autoanalise e autoavaliação que é uma ferramenta de crescimento
profissional e educacional visando às crianças e suas potencialidades.
A documentação auxilia no olhar sob a criança, no processo desenvolvido, clareando
o olhar sobre as práticas pedagógicas na educação infantil.
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ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: CAMINHO PARA
ASSEGURAR O DIREITO À APRENDIZAGEM NO BRASIL
RESUMO: A temática do artigo reforça que a alfabetização na idade certa é o primeiro passo na
garantia das aprendizagens na trajetória escolar das crianças. Nesse viés, o presente trabalho,
tem como objetivo discutir a importância de assegurar o direito à aprendizagem, pela alfabetização
na idade certa. Visa também refletir sobre a trajetória dos ciclos escolares, seus desafios e sua
relação com o direito à aprendizagem das crianças. Esclarece sobre o Plano Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) na busca da formação dos educadores, para a garantia da
alfabetização das crianças até os oito anos de idade. A metodologia foi baseada em pesquisa
qualitativa, sendo que para o levantamento dos dados utilizou-se pesquisa bibliográfica em mídia
digital e impressa. Desse modo, os resultados obtidos apontam que torna-se necessário e urgente
que nas séries iniciais, a criança esteja mergulhada em um ambiente capaz de estimular uma
alfabetização de qualidade, visto que a alfabetização é um instrumento valioso para melhores
resultados na formação das crianças nas etapas escolares futuras, favorecendo aprendizagens
mais significativas e duradouras.

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

É

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

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

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

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

Desse modo, observa-se que as relações entre alfabetização e escolarização são
facilmente percebidas. Em busca de favorecer o desenvolvimento e as aprendizagens
da criança na escola, sobretudo do alcance
da alfabetização na idade certa, há os ciclos
de aprendizagem, que serão explicitados a
seguir.
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OS CICLOS DE APRENDIZAGEM PARA A
ALFABETIZAÇÃO
Com foco na eficiência da escola em
favorecer a alfabetização de meninos e meninas na idade certa, têm-se os ciclos de aprendizagem para a alfabetização. Considera-se
que o Ciclo de Alfabetização que corresponde
aos três anos iniciais do ensino fundamental é
uma realidade nacional. De acordo com Brasil
(2012), ele está presente em 65% do território
nacional.
Com a implantação do ensino fundamental de nove anos, houve recomendação
que “os anos iniciais fossem transformados
em um ciclo único (ciclo da infância), sem
reprovação. Essa proposta foi também incorporada pelo Ministério da Educação” (MAINARDES; STREMEL, 2012, p. 7).
Segundo Menezes (2001), o sistema
de ciclos foi criado como uma opção ao tradicional sistema de séries, pois no sistema
tradicional de séries o aluno era avaliado no
fim do ano letivo. Já no sistema de ciclos, a
avaliação ocorre ao longo dos ciclos durante
o ano.
Este sistema foi baseado no regime da
progressão continuada, ou seja, proporciona
pedagogicamente a oportunidade de se trabalhar a vida escolar e o currículo dos alunos
com mais tempo, sendo que a reprovação
caso tivesse que ocorrer, só se daria no final
de cada ciclo.
Considera-se que a implantação dos ciclos está diretamente relacionada ao alcance
da meta 05 do Plano Nacional de Educação,
que trata do compromisso de alfabetizar todas as crianças do país até os oito anos de
idade.
Entretanto, tal proposta envolve muitos desafios, sabe-se, que as condições de
trabalho existentes para os professores, na
rede pública são insuficientes para garantir

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

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa, optou-se pela pesquisa de base bibliográfica de abordagem documental. Teve como aportes os trabalhos de
Soares (2003), Mainardes e Stremel (2012),
Barretto (2001) e Callegari (2014), bem como
algumas Legislações e documentos oficiais
como Brasil (2012 e 2017), que abordam o
tema discutido neste artigo.
Para a pesquisa, foram analisados livros, artigos, documentos, legislações e outros trabalhos científicos que apresentaram
reflexões pertinentes, contribuindo para uma
maior compreensão da temática em questão.
Feita esta contextualização e a apresentação anterior de alguns conceitos e sobre a
tentativa de garantir a alfabetização por meio
dos ciclos de aprendizagem, parte-se neste
momento para uma análise mais centralizada,
tratando do Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa.
Com isso, há subsídios suficientes para
discutir a seguir, a urgência da criação de
Políticas Públicas que viabilizem a aprendizagem das crianças, em especial que garantam
a alfabetização de meninos e meninas na idade esperada.

Além do árduo trabalho desenvolvido
em cada escola, há também tentativas do
governo para superar o desafio da alfabetização, como é o caso do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. A
existência de Políticas Públicas voltadas para
assegurar a organicidade e o cumprimento
de todas as finalidades do processo ensino/
aprendizagem é fundamental. É urgente e necessário garantir os direitos de aprendizagem
das crianças.
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O PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
(PNAIC)
De acordo com Brasil (2017, p. 3), o
chamado PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é:
[...] um compromisso formal e solidário
assumido pelos governos Federal, do
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, desde 2012, para atender à Meta
5 do Plano Nacional da Educação (PNE),
que estabelece a obrigatoriedade de Alfabetizar todas as crianças, no máximo,
até o final do 3º (terceiro) ano do ensino
fundamental (BRASIL, 2017, p. 3).

De acordo com Callegari (2014, p. 6),
“[...] o Pacto surgiu a partir de uma consciência ampla, geral e irrestrita de que um dos
problemas mais graves do processo educacional brasileiro reside exatamente nos momentos da alfabetização”.
A questão da alfabetização nas escolas, perpassa pela atuação de todos os atores, em especial do professor, que precisa
de apoio, formação e um novo olhar sobre
as necessidades e potencialidades de cada
aluno para se alfabetizar. Na prática, o PNAIC
é um programa de formação de educadores
grandioso e fundamental para a garantia das
aprendizagens, em especial, da alfabetização
no Brasil, sendo que com ele, mobiliza-se
mais de trezentos mil educadores que lidam
com a alfabetização.
Um dos grandes avanços dessa formação é sua sistematização, com um eixo
único que possibilita explorar novas possibilidades, tecnologias e invenções, favorecendo
que professores e alunos, juntos, avancem no
processo de alfabetização. Em 2013, iniciou-se a formação de profissionais da educação
em alfabetização em Língua Portuguesa, mas
que vai visitar em forma espiralada os conhecimentos necessários em Matemática, em
Ciências e em Arte (CALLEGARI, 2014, p. 8).

A expectativa de alfabetizar todas as
crianças matriculadas na rede regular de ensino até o final do terceiro ano do ensino fundamental, exige uma visão ampla e sistemática
da educação e torna-se um dos pilares para
o alcance de outras metas do Plano Nacional
da Educação - PNE, como a universalização
do ensino fundamental de nove anos para
todos e a garantia de conclusão dessa etapa
na idade esperada, até o final da vigência do
PNE, em 2024.
Sabe-se que se a alfabetização não
ocorre no momento adequado são acumulados déficits educacionais, que podem acompanhar a criança em seu percurso formativo,
refletindo nos processos de aprendizagem
que terá na vida escolar, persistindo inclusive
na fase em que o aluno se torna jovem e até
mesmo adulto. Portanto, garantir o direito à
aprendizagem das crianças até os oito anos
de idade, é fundamental. Um ponto importante do PNAIC, é o seu foco de alfabetizar até
os oito anos de idade todos os alunos matriculados na rede regular de ensino:
Essa idade não foi definida arbitrariamente. Depois de muitos estudos, há um consenso entre educadores, especialistas e
pesquisadores do assunto de que até os
oito anos de idade é possível construir
uma convergência entre todas as crianças
que chegam de forma desigual no ensino
fundamental aos seis anos de idade, de
forma que possam trilhar um conjunto de
experiências, aprendizados e percursos
que permitam que em três anos no máximo – ou seja, aos oito anos – todas
estejam alfabetizadas (CALLEGARI, 2014,
p. 6).

Ainda segundo o mesmo autor, no
PNAIC a alfabetização não é vista apenas
como uma técnica, “[...] de juntar LÉ com
CRÉ. Tem que ter significância e as crianças,
ao visitarem um conjunto de outros conhecimentos correlatos no aprendizado da Língua
Portuguesa como eixo estruturante, vão fazendo descobertas maravilhosas”.
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Entende-se que a responsabilidade
pela alfabetização das crianças precisa ser
acolhida por todos: docentes, gestores e instituições, na busca de uma educação efetivamente democrática e socialmente mais justa”
(BRASIL, 2017, p. 3). Callegari (2014, p. 7)
corrobora com essa informação e afirma que
os dados das pesquisas nacionais mostram
algo muito preocupante, “que uma parte significativa das crianças brasileiras chega ao final
do ensino fundamental – lá pelos seus dez ou
onze anos de idade – sem estar alfabetizada.
Essa é uma questão gravíssima”.
Desse modo, percebe-se que o PNAIC
busca solucionar essa dívida com a alfabetização de crianças pequenas.

MOMENTO ATUAL DO PNAIC
Ressalta-se que em 2016, o PNAIC sofreu
mudanças promovidas pelo Ministério da Educação, pois consideraram também os dados
da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA),
mostrando que nos anos de 2013 e 2014 houve baixo rendimento das crianças em Língua
Portuguesa e Matemática (BRASIL, 2017).
Os dados mais atuais, demonstram que
em 2017 e já com indicadores melhores, embora ainda longe dos resultados desejados, o
PNAIC partindo de uma política educacional
sistêmica e de perspectivas de alfabetização
ampliadas, foi eficiente para a melhoria da
aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental.
Percebe-se que os resultados também
foram positivos, devido ao trabalho desenvolvido com a Alfabetização na Idade Certa e a
inclusão da Educação Infantil, com foco nas
especificidades do trabalho de leitura e escrita com as crianças.

O segundo indicador, é a autonomia
que o professor alfabetizador ganhou com estratégias e recursos didáticos, que lhe permitiram alfabetizar, independentemente dos livros
ou materiais didáticos oferecidos e indicados
pela rede ou instituição de ensino.
O terceiro indicador do sucesso do
PNAIC, refere-se a diretores e coordenadores
pedagógicos que apoiam o trabalho dos professores, estimulando a oferta de um ambiente motivador à leitura e à escrita na escola.
Desse modo, compreende-se que “alfabetizar
com qualidade é um compromisso de uma
gestão democrática e uma atitude de respeito
à equidade, à inclusão e à igualdade de oportunidades” (BRASIL, 2017, p. 5).
Com as experiências, os desafios e
evidências em escolas e redes envolvendo a
alfabetização, novas propostas foram discutidas. Com base nessas articulações e com
diálogo entre MEC, Conselho Nacional de
Secretários de Educação (CONSED) e União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), propõem-se para o PNAIC
2017, entre outros aspectos:
[...] o fortalecimento do regime de colaboração e do diálogo entre União, Estados,
Municípios, instituições formadoras e escolas; o estabelecimento da escola como
locus preferencial da formação continuada, oferecendo um ambiente de paz, contrário a qualquer tipo de discriminação,
propício à aprendizagem e à inclusão de
todos, colocando o foco nos estudantes e
na prática docente; o repasse de recursos
financeiros para aquisição de materiais de
alfabetização selecionados pela seccional
da UNDIME e pela UF, que devem responsabilizar-se pela qualidade e adequação à
sua realidade (BRASIL, 2017, p. 5).

Atualmente o sucesso do PNAIC pode
ser evidenciado a partir de três indicadores
principais. O primeiro é o resultado da escola nas avaliações tanto das redes de ensino,
quanto da ANA.
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Com tais pressupostos, observa-se que
a principal inovação refere-se ao foco na intencionalidade pedagógica tanto das formações ofertadas, quanto no que diz respeito
ao fortalecimento da capacidade institucional
local, o que reforça a importância de que todos os envolvidos no ambiente escolar sejam
“altamente comprometidos com os processos
formativos e de monitoramento, avaliação e
intervenção pedagógica” (BRASIL, 2017, p.
7).
Desse modo, os estados e municípios
também precisam assumir compromissos na
adesão ao PNAIC, tanto ao que se refere a
implantação do PNAIC, quanto das ações de
formação no âmbito do Programa Novo Mais
Educação.
Este programa consiste em uma estratégia do Ministério da Educação, com o objetivo
de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental,
ampliando a jornada escolar de crianças e
adolescentes. Ele foi criado pela Portaria MEC
nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE
nº 5/2016. As escolas que fizeram adesão
ao Programa Novo Mais Educação deverão
organizar as ações como prevê o programa.
Cabe ao MEC fornecer formação básica
para os articuladores do projeto e disponibilizar material básico on-line nas disciplinas de
língua portuguesa e matemática para apoiar
as escolas, porém, vale ressaltar que tal medida não prejudica as opções de materiais e
estratégias didáticas delas (BRASIL, 2017).
Com tal adesão, os estados e municípios se comprometem a garantir a alfabetização e o letramento de todas as crianças até,
no máximo, os oito anos de idade, ao final do
terceiro ano do ensino fundamental. Assim,
assumem diversas responsabilidades

O FOCO E A GESTÃO DO PNAIC
É possível afirmar que em 2017, com
a análise dos resultados da ANA de 2013
e 2014, entre outros recursos, bem como o
depoimento de professores alfabetizadores,
torna-se crucial implementar estratégias didático-pedagógicas que “efetivamente permitam
às crianças e a consolidação dos direitos, das
competências e das habilidades de Leitura,
Escrita e Matemática previstos para serem
alcançados em cada ano do Ciclo de Alfabetização” (BRASIL, 2017, p. 11).
Considera-se que esse ciclo deve ser
marcado por ações pedagógicas que preparem uma sólida estrutura para as aprendizagens que virão posteriormente. Tal condição, perpassa pela formação continuada dos
educadores, que são capazes de promover
mudanças nas aprendizagens das crianças,
com vistas a universalizar a alfabetização de
qualidade.
Sugere-se que a formação continuada
seja realizada em serviço, respeitando o diagnóstico de cada sala de aula, garantindo a
ampliação do repertório do professor, para
que ele tenha segurança e autonomia nas
atividades de alfabetização e do letramento
permitindo assim, intervir para cada aluno
possa superar os obstáculos e progredir no
seu desenvolvimento.
De acordo com Brasil (2017, p. 12), a
equipe do SEB entende a alfabetização como
um processo intencional, complexo e interdisciplinar. Para isso, propõe uma educação integral, na qual a criança seja inserida em uma
ambiente que seja ao mesmo tempo seguro, lúdico e motivador novas aprendizagens,
“[...] articulando assim, a vivência de valores
como curiosidade, criatividade, respeito às
diferenças, espírito investigativo, trabalho cooperativo, resiliência, resolução de problemas
e outros”.
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O foco do PNAIC é construir novos patamares de educação, em que tanto os professores, quanto os formadores e gestores
possam mobilizar os seus conhecimentos
para oferecer uma formação ampla, interdisciplinar e integral à toda criança matriculada
na escola, considerando a alfabetização o começo para uma trajetória escolar de sucesso.
Para seguir nesse foco, a principal estratégia da gestão nacional do PNAIC é “fortalecer a autonomia dos entes envolvidos, de
modo a facilitar processos flexíveis de formação e valorizar as especificidades, necessidades e responsabilidades legais do sistema
de ensino”.
Vale destacar que o Comitê Gestor Estadual para a Alfabetização e o Letramento é
“responsável pela articulação, pelo diálogo e
pelos resultados da alfabetização em cada
Unidade Federada, fomentando o regime de
colaboração previsto no Plano Nacional de
Educação” (BRASIL, 2017, p. 12;13).

Tal contribuição é fundamental na elaboração de projetos de formação em serviço
para os educadores alfabetizadores, capaz de
integrar a teoria e prática, favorecendo também a resolução de problemas na rede em
que atuam. Além disso, vale ressaltar que as
mudanças propostas pelo PNAIC não influenciam diretamente nos materiais e projetos que
as redes de ensino dos estados e municípios
já possuem.
Desse modo, espera-se que o PNAIC se
constitua em um meio eficaz na superação da
desigualdade na aprendizagem das crianças,
garantindo que até os oito anos de idade, todas as crianças matriculadas na rede regular
de ensino, alcancem plenamente condições
para a alfabetização e o letramento. Tal conquista, é fundamental para que avancem em
suas aprendizagens, superem os obstáculos
em busca de mais conhecimentos, que favoreçam o exercício pleno da cidadania no país.

Com isso, é de responsabilidade deste Comitê Gestor, ampliar as aprendizagens
das crianças em cada estado, bem como, a
definição de metas para cada escola, o sistema público de ensino como um todo e a
mobilização para que isso de fato aconteça.
Para isso, ele poderá contar com o apoio de
outros membros, como “[...] as famílias, as
Associações de Pais e Mestres, os Conselhos
Escolares, os Conselhos Municipais de Educação e dos diversos fóruns, associações e
organizações regularmente instituídos” (BRASIL, 2017, p. 13).
Os coordenadores estaduais podem
contar com as Universidades Públicas, os
Institutos Federais, os Centros de Formação
de docentes para a definição das formações
realizadas no âmbito do PNAIC, considerando
a competência profissional e capacidade de
inovar e empreender de cada uma delas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na trajetória de construção desse trabalho, foi possível compreender que a alfabetização sempre ocupou um lugar de destaque na educação, sendo a sua garantia algo muito
importante no país. Entretanto, não é suficiente que as crianças aprendam apenas decodificar
letras, ou a ler e escrever palavras ou frases isoladas, sem contexto.
É necessário também escrever com coesão e clareza, ser capaz de interpretar o que se
está lendo e integrar o papel social, que a escrita e a leitura ocupam no cotidiano.
Nesse contexto, o sistema de ciclos foi criado como uma opção ao tradicional sistema
de séries, em que a avaliação ocorre ao longo dos ciclos durante o ano, permitindo que durante um determinado período a criança alcance plenamente a alfabetização.
Outro ponto de destaque é ocupado pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa - PNAIC, um compromisso formal e solidário assumido pelos governos, que investe na
formação continuada de professores alfabetizadores, para tentar remediar o resultado não
satisfatório das escolas brasileiras na Avaliação Nacional de Alfabetização o (ANA).
Assim, este trabalho obteve como resultado que é fundamental garantir a alfabetização
das crianças até os oito anos de idade, ou terceiro ano do ciclo de alfabetização para reduzir
déficits escolares futuros e também a distorção idade-série na Educação Básica. Tais ações
dependem tanto da atuação da escola, quanto do apoio da família e de políticas públicas
eficazes.
O estudo desenvolvido foi de grande valia, pois enriqueceu as minhas aprendizagens
e ampliou o meu olhar como educadora na busca de condições favoráveis, para promover
uma educação de qualidade para os meus alunos. Com os resultados obtidos é possível dar
continuidade neste estudo, visto que se trata de uma temática atual e urgente, que pode trilhar
novos rumos ao longo dos anos e de novas pesquisas.
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS
ESCOLA
RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão sobre a Importância das Tecnologias da Informação
e Comunicação na Educação, na sociedade do conhecimento onde o homem privilegia a
informação, essas tecnologias ainda enfrentam grandes desafios para se estabelecer como
ferramenta capaz de produzir resultados satisfatórios para a inclusão social. As Tecnologias da
Informação e Comunicação por serem responsáveis pelo desenvolvimento do processo EnsinoAprendizagem geram mudanças de atitudes nos profissionais que são exigidos pela Escola que
buscam uma maior interação e implantação de novas tecnologias enfatizando a abordagem do
ensino.

Palavras-chave: Educação; Comunicação; Informação; Tecnologias da Informação; Comunicação.
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INTRODUÇÃO

A

educação na sociedade do conhecimento hoje é vista como uma sociedade de
aprendizagem, uma vez que a atividade educativa vem se adaptando às grandes
mudanças sociais, culturais, econômicas criadas pelo surgimento e propagação
das novas tecnologias de informação e comunicação.
Com as transformações por que passaram a sociedade da era industrial para a sociedade da informação onde as mudanças se deram no âmbito do capital físico e na força da
produção para a valorização do capital humano e intelectual. Os indivíduos viram-se com um
número enorme de informações que recebiam de vários veículos de comunicação como: o
jornal, o rádio, as revistas, a tv e por último a internet e muitas vezes não sabiam administrá-las.
Vimos que na sociedade atual as organizações também se utilizam cada vez mais do
fluxo de informações, de criação, transferência e produção do conhecimento, aperfeiçoando
as suas formas de saber, criando condições de aprendizagem ao interagir com o meio em
que a cerca.
É importante a partir desse ponto buscar compreender a educação e as novas perspectivas na área da tecnologia da informação, pois são elas que orientam não só a escola, mas
também todas as ações de políticas públicas de inclusão social e digital.
O nosso objetivo com esse artigo é fazer uma breve análise da Educação, da Comunicação e da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação na educação e como
essas três áreas se interligam.
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O QUE É TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO?
“A TIC é o resultado da fusão das telecomunicações, da informática, e das mídias
eletrônicas e serve de ferramentas mediadoras do processo educacional como um
todo” (BOHN, 2011, p.12).

As Tecnologias da Informação e Comunicação referidas como TIC são consideradas como sinônimo das tecnologias da informação (TI). Contudo, é um termo geral que
frisa o papel da comunicação na moderna
tecnologia da informação. Entende-se que
TIC 's consistem em todos os meios técnicos
usados para tratar a informação e auxiliar na
comunicação.
As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC´s são todas as tecnologias
que interferem e auxiliam os processos de
informação e comunicação, conhecidas como
um conjunto de recursos tecnológicos integrados, que proporcionam, por meio das funções
físicas e lógicas, sequenciais de hardware,
software e telecomunicações, a automação e
comunicação de qualquer processo de pesquisa, ensino, negócios, entre outros ramos.
Para Laudon e Laudon (2004), a tecnologia da informação pode ser entendida como
um conjunto formado por hardware e software
que é utilizado para coletar, processar, armazenar, disseminar informação para suporte às
decisões (CASTILHO, Luciane, 2015).
A expressão foi primeiramente usada
em 1997, por Dennis Stevenson, do governo
britânico, e promovida pela documentação do
Novo Currículo Britânico em 2000. Segundo
Sabbag (2007) o termo tecnologia da Informação e comunicação surgiu há cerca de dez
anos atrás, substituindo assim a palavra informática. O autor explica que o objetivo primordial da tecnologia de informação e comunicação não era mais somente gerir informação,
mas sim conhecimento, o que provocou uma
nova ruptura, devido aos estudos relaciona-

dos à inteligência artificial ligados à cognição.
É o peopleware, e o conhecimento humano
como artifício imprescindível na era atual.
O modelo tecno-econômico da tecnologia da informação e comunicação (TIC) surgiu
a partir da revolução industrial utilizada pelos
Estados Unidos já no fim da segunda guerra
mundial, que deu início à criação de novas indústrias que movimentam a economia do país
no pós-guerra, como a dos computadores
eletrônicos, seus programas e componentes
(PEREZ, 2009, apud in CASTILHO, Luciane,
2015).
Segundo Weert (1992), o conjunto de
recursos da ciência da informática na sociedade constitui uma tecnologia que se denomina em tecnologia da informática. A aplicação
dessas tecnologias da informática com outras
ciências ou tecnologias afins, estabelece o
surgimento de novas tecnologias. Este é o
caso da tecnologia da informação e comunicação, a qual é consequência da utilização
das tecnologias da informática com as tecnologias das telecomunicações.
Lévy (1996) afirma que vem ocorrendo
um movimento de virtualização, o qual atinge
os indivíduos, a economia, a sensibilidade coletiva e não só a informação e comunicação.
Para o autor, essa virtualização afeta até mesmo a maneira de “estar junto, caracterizado
pelas comunidades virtuais, empresas virtuais, cultura virtual, ou seja, a era dominada
pelo virtual”. Para constatar isso, Lévy (2009)
disserta:
Cada corpo individual torna-se parte integrante de um imenso hipercorpo híbrido
e mundializado. Fazendo eco ao hipercórtex que expande hoje seus axônios pelas
redes digitais do planeta, o hipercorpo
da humanidade estende seus tecidos
quiméricos entre as epidermes, entre as
espécies, para além das fronteiras e dos
oceanos, de uma margem a outra do rio
da vida (LÉVY 2009, p. 31).
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Pode-se dizer que a principal responsável pelo crescimento e potencialização da
utilização das TIC´S, em diversos campos,
foi a popularização da Internet. Atualmente
tornou-se rotina a potencialização das atividades humanas com a utilização da TIC,
como exemplo podemos citar: uma simples
marcação de consulta médica, movimentação
bancária, reconhecimento de voz, cabines de
aeronaves onde praticamente cabe ao piloto
somente a gestão do voo, pois o restante é
executado por agentes tecnológicos (ALMEIDA, 2012).

A Tecnologia da Informação (TI) tem um
papel significativo na criação de ambiente colaborativo e na gestão do conhecimento. No
entanto, é importante ressaltar que apenas
promove a infraestrutura, pois o trabalho colaborativo e a gestão do conhecimento envolvem também aspectos humanos, culturais e
de gestão (Silva, 2003). Os avanços da tecnologia da informação têm contribuído para
projetar a civilização em direção a uma sociedade do conhecimento. A análise da evolução
da tecnologia da informação, de acordo com
Silva (2003), é da seguinte maneira:

Segundo Castells (2003), o surgimento
dessas tecnologias é caracterizado pelo seu
alcance global, pela integração de todos os
meios de comunicação e pela interatividade
que está mudando e mudará para sempre
nossa cultura. A utilização de tecnologias da
informação e comunicação tem se mostrado
um processo irreversível e tal tecnologia pode
auxiliar na formação do ser humano, por meio
da exploração de práticas pedagógicas mais
recentes (ALBERTIN; MOURA, 1994, apud in
CASTILHO, LUCIANE, 2015).

Por cinquenta anos, a TI tem se concentrado em dados – coleta, armazenamento,
transmissão, apresentação – e focalizado
apenas o T da TI. As novas revoluções da
informação focalizam o I, ao questionar o
significado e a finalidade da informação.
Isso está conduzindo rapidamente à redefinição das tarefas a serem executadas
com o auxílio da informação, e com ela,
à redefinição das instituições que as executam (SILVA, 2003, p.23).

A constante evolução das tecnologias
da informação e comunicação (TIC) afeta
como um todo, no aspecto da “velocidade”
que muitas vezes, resolvida com a inclusão
de pessoas que possuem a informação e o
conhecimento se torna assim um decisivo fator competitivo (FELICIANO, 2008).
A TIC está presente no dia a dia de todos, em todos os ramos da indústria, da educação e da comunicação. Este requisito de
evolução se dá pelas rápidas transformações
tecnológicas a que está submetido o homem
moderno, principalmente quando envolvemos
um dos recursos mais utilizados: o computador.

Hoje, o foco da Tecnologia da Informação mudou, o TI passou a ser utilizado como
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação. É importante saber que nenhuma infraestrutura por si só promoverá a colaboração
entre as pessoas, essa atitude faz parte de
uma cultura que deverá ser disseminada por
toda a organização; é necessária uma grande
mudança de paradigma.
As características essenciais das TIC´s
- simulação, virtualidade, acessibilidade, além
da superabundância e extrema diversidade
de informações são totalmente novas e demandam concepções metodológicas muito
diferentes daquelas das metodologias tradicionais de ensino, baseadas num discurso
científico linear, cartesiano e positivista. Sua
utilização com fins educativos exige mudanças radicais nos modos de compreender o
processo de ensino-aprendizagem e a didática (BELLONI, 1998).
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As TIC´s possibilitam a adequação do
contexto e as situações do processo de aprendizagem às diversidades em sala de aula. As
tecnologias fornecem recursos didáticos adequados às diferenças e necessidades de cada
aluno. As possibilidades constatadas no uso
das TIC´s são variadas, oportunizando que o
professor apresente de forma diferenciada as
informações. Por meio das TIC´s, disponibilizamos informações quando precisamos, de
acordo com nosso interesse. O termo TIC é
a junção da tecnologia ou Informática com a
tecnologia da comunicação, a Internet é um
ensinamento claro disso.
As TIC quando são utilizadas, melhoram
o processo de ensino, pois criam ambientes
virtuais de aprendizagem, colaborando com o
aluno na assimilação dos conteúdos. O computador e a Internet atraem a atenção dos
alunos desenvolvendo neles, habilidades para
captar a informação. Essa informação manifesta-se de forma cada vez mais interativa e
cada vez mais depressa, que os envolvidos
no processo de ensino, muitas vezes, não
conseguem assimilar (OLIVEIRA, CLÁUDIO,
2015).
Para Santos et al. (2002), as tecnologias
de informação e comunicação não restringem
somente a equipamentos de hardware e software e nem tão pouco à comunicação de dados, mas compreendem todas as atividades
que ocorrem na sociedade, as quais utilizam
recursos tecnológicos; disseminação social
da informação a partir de sistemas informáticos inteligentes.
No que se refere à comunicação síncrona e assíncrona, Ramos (2005) esclarece
que a primeira supõe a comunicação entre
pessoas de diferentes localidades por meio
da Internet em tempo real, tendo como ferramentas de apoio nesta comunicação os
chats (bate-papo), comunicadores instantâneos (Msn, Skype), vídeo conferência e vídeo
chat. Enquanto o segundo tipo supõe a comu-

nicação entre pessoas de locais diferentes,
independentemente do tempo, utilizando-se
de ferramentas como o e-mail e o fórum de
discussão.
As TIC´s estão nos celulares, radinhos
portáteis, televisores domésticos, em livros,
em carros, no GPS, nas câmeras dos celulares, no cyber café da esquina, nos meios
que podem minimizar a distância entre professores e estudantes na construção do conhecimento. Shapiro e Varian (1999) afirmam
que as mudanças que vêm acontecendo são
consequência dos avanços da tecnologia. Segundo Castells (2003):
O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a aplicação
desses conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos
e de dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um ciclo
cumulativo entre a inovação e seu uso [...]
e as novas tecnologias de informação não
são simplesmente ferramentas a serem
aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Pode-se dizer que o sistema de
comunicação e interatividade continuará
crescendo alterando a cultura da humanidade, transformando rapidamente a sociedade atual (CASTELLS, 2003, p. 69).

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO E A EDUCAÇÃO
É preciso compreender que a ferramenta tecnológica não é ponto principal, nem o
mais importante no processo de ensino e
aprendizagem, mas um dispositivo que proporcional a mediação entre educador, educando e saberes, assim é essencial que se
supere o velho modelo pedagógico e é preciso ir além de incorporar o novo (tecnologia)
ao velho.
A inserção dessas novas Tecnologias
de Informação na escola, que se torna um
ambiente mais chamativo, tem promovido
novos rumos ao ensino e aprendizagem, ani30 - junho/2021 - Educar FCE
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mando o desenvolvimento do pensamento
crítico criativo e a aprendizagem cooperativa,
centrando-se nas diferenças do indivíduo e na
capacitação do aluno para torná-lo um usuário
independentemente da informação e meios
de comunicação eletrônica. Uma vez que a
realização de atividades interativas acontece,
o estudante passa a desafiar regras, faz descobrir novos padrões de relações, improvisa
entre outras competências desenvolvidas.

A segunda alternativa representa inserir a escola “num só movimento para a alfabetização da imagem, da comunicação, da
informação - e ao mesmo tempo, da língua e
da escrita” (FUSARI, 1994, p. 40). Por isso,
o contato dos professores com a tecnologia
em atividades educativas deve ser diferente
daquele que os meios de comunicação de
massa proporcionam. (CASTILHO, LUCIANE,
2015).

O novo cenário que se vale das tecnologias da informação e comunicação para
educar exige uma estratégia de gestão que
contemple aspectos antes não avaliados na
busca pela qualidade educacional. O processo ensino e aprendizagem carecem, agora, de uma infraestrutura mais especializada
que ofereça condições de pôr em prática um
aprendizado colaborativo e construtivista ao
mesmo tempo. Complementa esse raciocínio
a autora Belloni (2005), ao dizer que com
o uso de novas ferramentas tecnológicas o
gestor da educação deve formular uma nova
midiatização do processo ensino e aprendizagem:

VIEIRA (2011) ressalta duas possibilidades para se fazer uso das TICs, a primeira é
de que o professor deve fazer uso deste para
instruir os alunos e a segunda possibilidade
é que o professor deve criar condições para
que os alunos descrevam seus pensamentos,
reconstrua-os e materialize-os por meio de
novas linguagens, nesse processo o educando é desafiado a transformar as informações
em conhecimentos práticos para a vida. Pois
como diz Vieira:

[...] aproveitando ao máximo as potencialidades comunicacionais e pedagógicas
dos recursos técnicos: criação de materiais e estratégias, metodologias, formação de educadores como professores,
comunicadores, produtores, tutores, e
produção de conhecimento. Essa conjunção de “tecnologias da informação e
comunicação com sólidas bases pedagógicas”, exige uma adequada infraestrutura
que, valendo-se de um ambiente virtual de
aprendizagem colaborativo, se paute pela
qualidade e não somente pela quantidade
(BOHN, 2011, apud in CASTILHO, LUCIANE, 2015, p.35).

O uso desses recursos de TI pode se
dar a partir de duas perspectivas: apenas
como ferramenta didático-pedagógica - a instrumentalidade – ou um elemento carregado
de conteúdo que representa nova forma de
pensar e agir - o fundamento (PRETTO, 1994).

[...] a implantação da informática como
auxiliar do processo de construção do
conhecimento implica mudanças na escola que vão além da formação do professor. É necessário que todos os segmentos da escola – alunos, professores,
administradores e comunidades de pais
– estejam preparados e suportem as mudanças educacionais necessárias para a
formação de um novo profissional. Nesse
sentido, a informática é um dos elementos que deverão fazer parte da mudança,
porém essa mudança é mais profunda do
que simplesmente montar laboratórios de
computadores na escola e formar professores para sua utilização (VIEIRA, 2011,
p. 4).

À escola cabe a introdução das novas
tecnologias de comunicação e conduzir o
processo de mudança da atuação do professor, conscientizar toda a sociedade escolar,
obtendo qualidade de ensino no currículo flexível, com conteúdo escolhido, com grandes
habilidades e requisitos. A importância de inserir novas tecnologias em ambientes escolares é para gerar coisas novas e pedagogica30 - junho/2021 - Educar FCE

540

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

mente importantes que não podem acontecer
de outras formas. A escola passa a ser um
ambiente mais interessante que aprontaria o
aluno para o seu futuro.
A aprendizagem centra-se nas diferenças individuais e na qualificação do aluno
para torná-lo um utilizador independente da
informação, capaz de usar vários tipos de
fontes de informação e meios de comunicação. Às escolas cabe a introdução das novas
tecnologias de comunicação e coordenar o
processo de transformação da atuação do
professor, que é o principal ator destas mudanças, preparar o educando a buscar corretamente a informação em fontes de vários
tipos. É importante também, informar toda a
comunidade escolar, principalmente os alunos, da importância da tecnologia para o desenvolvimento social e cultural.
Derntl e Motschning-Pitrik (2005) argumentam que as novas tecnologias de informação e comunicação possuem potencial
para desempenhar um papel significativo
com uma aproximação mais efetiva, em termos de maior aprofundamento e processos
de aprendizagem ao longo da vida. Segundo
os autores, a tecnologia tem mostrado ser
capaz de dar o apoio às pessoas quanto à
organização, transferência, e administração
de informações.
Dessa forma, a tecnologia tem contribuído para promover um amplo espaço para o
estudo individual, interação em aula e experiências de aprendizagem mais ricas. Atualmente, os recursos tecnológicos de suporte
a cursos on-line permitem estender o acesso
à informação e explorar modos de comunicação síncronos e assíncronos, sendo que a
seleção e a combinação destes recursos tecnológicos dependerão do modelo adotado,
dos objetivos do curso e das características
do público-alvo (RAMOS, 2005).

Porém o Brasil precisa melhorar as
competências do professor em utilizar as tecnologias de comunicação e informação na
educação. A forma como o sistema educacional incorpora as TIC ́ s afetam diretamente a diminuição da exclusão digital existente
no país. Não se pode mais pensar de forma
arcaica, distanciada da realidade e deve se
levar a repensar o fazer pedagógico.
Vários pontos devem ser levados em
conta quando se procura responder à questão: o uso das TIC's utilizadas para acelerar o
desenvolvimento em direção à meta de “educação a todos e ao” longo da vida; alcançar
equilíbrio no ensino e aprendizagem a partir
de instrumentos pedagógicos como as TICs;
a formação para cidadania e o uso das TIC´s;
Segundo, as TIC´s, como qualquer ferramenta, devem ser usadas e adaptadas para servir
a fins educacionais e outros fins; questões
éticas e legais, ligadas ao tratamento da educação como uma mercadoria, à globalização
da educação face à diversidade cultural.
Na busca de soluções a essa problematização, a UNESCO coopera com o governo
brasileiro na promoção de ações de disseminação de TIC's nas escolas, mostrando que
há seu lado positivo, quanto negativo do uso,
mas o objetivo principal é melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem, entendendo que o letramento digital é uma das
decorrências naturais da utilização frequente
dessas tecnologias.
Para Draves (2000), a Internet provocou
a maior mudança na educação e no processo
de ensino e aprendizagem desde a primeira impressão de um livro. O uso das novas
tecnologias da informação e comunicação na
escola não significa apenas um modismo. Se
as escolas e universidades pretendem formar
cidadãos para se integrarem na sociedade, a
utilização destes recursos ajudará a formar
cidadãos e trabalhadores mais preparados,
pois em muitas áreas da sociedade estas tec30 - junho/2021 - Educar FCE
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nologias estão há muito tempo sendo utilizadas como nos bancos, indústrias, transportes,
comércio e outros (TORRES, 2006).

co. Bacich et al (2005, p.35) lembram que o
computador na sala de aula trouxe diversas
questões de como deve ser usado.

O ritmo acelerado das inovações tecnológicas, assimiladas tão rapidamente pelos
alunos, exige que a educação também acelere o passo, tornando o ensino mais criativo,
estimulando o interesse pela aprendizagem.
O que se percebe hoje é que a própria tecnologia pode ser uma ferramenta eficaz para
o alcance desse objetivo.

Para a educação, a tecnologia disponibiliza recursos que podem promover a eficácia no processo ensino aprendizagem de
cada aluno, porém o computador ainda não
é considerado um recurso do cotidiano para
criação e pesquisa. Precisamos então começar a pensar no que realmente pode ser feito
a partir da utilização dessas novas tecnologias, particularmente da Internet, no processo
educativo. Para isso, é necessário compreender quais são suas especificidades técnicas e
seu potencial pedagógico. Este processo educacional pode ser dado por dois aspectos:

Entendendo a escola como um espaço
de criação de cultura, esta deve incorporar os
produtos culturais e as práticas sociais mais
avançadas da sociedade em que nos encontramos. Espera-se, assim, da escola uma importante contribuição no sentido de ajudar as
crianças e os jovens a viver em um ambiente
cada vez mais “automatizado”, através do uso
da eletrônica e das telecomunicações. O horizonte de uma criança, hoje em dia, ultrapassa
claramente o limite físico da sua escola, da
sua cidade ou do seu país, quer se trate do
horizonte cultural, social, pessoal ou profissional (PAZ, MICHELI, 2013).
Sabe-se que, o uso da informática na
educação implica em novas formas de comunicar, de pensar, ensinar/aprender, ajuda
aqueles que estão com a aprendizagem muito
aquém da esperada. A informática na escola não deve ser concebida ou se resumir a
disciplina do currículo, e sim deve ser vista
e utilizada como um recurso para auxiliar o
professor na integração dos conteúdos curriculares, sua finalidade não se encerra nas
técnicas de digitações e em conceitos básico
de funcionamento do computador, a tudo um
leque de oportunidades que deve ser explorado por aluno e professores.
As escolas devem fazer uso das TIC
como novos meios de aprendizagem em todos os aspectos do currículo. Hoje as TICs
são utilizadas em trabalhos extracurriculares,
ou em disciplinas como complemento didáti-

• Atividades de ensino e aprendizagem por uso de softwares, programas que auxiliam o professor na
aplicação dos conteúdos, etc.
• No uso de programas didáticos, por
pacotes de auxílio, inserção de fatos
históricos, descobertas científicas,
segundo o que lhe convém.
Contudo, segundo Mattar (2013) depende muito da forma como é utilizada em
sala de aula, a inclusão no currículo escolar. De fato, os professores se sentem mais
motivados, autônomos, flexíveis com essa
abertura que as TICs proporcionam, mas por
outro lado, essa flexibilização, menor rigidez
no currículo se não for bem estruturada se
transforma em um caos.
Para que os recursos tecnológicos façam parte da vida escolar é preciso que alunos e professores o utilizem de forma correta,
e um componente substancial é a formação
e atualização de professores, de modo que
a tecnologia seja de fato incorporada no currículo escolar, e não vista apenas como um
complemento ou aparato marginal. É preciso pensar como incorporá-la no dia a dia da
educação de forma definitiva. Em seguida, é
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preciso levar em conta a construção de conteúdos inovadores, que usem todo o potencial
dessas tecnologias.
As TIC ́s quando articuladas a uma prática formativa que leva em conta os saberes
trazidos pelo aluno, associando aos conhecimentos escolares se tornam essenciais para
a construção dos saberes. Além disso, favorece aprendizagens e desenvolvimentos, além
de oportunizar melhor domínio na área da
comunicação permitindo aos mesmos construírem e partilharem conhecimentos, tornando-os seres democráticos que aprendem a
valorizar a competências individuais. Muitos
veem nas TIC 's, a perspectiva transformadora e determinante para melhorar a educação,
mas deve-se considerar que há muitos problemas ainda associados à incorporação de
tecnologias nas escolas. É um desafio para os
professores mudar sua forma de conceber e
pôr em prática o ensino, através de uma nova
ferramenta. (OLIVEIRA, CLÁUDIO 2015). Para
Imbernón (2010):

Para Freitas (2008), o computador permite que professores e alunos aprendam em
conjunto e ao mesmo tempo, oferecendo
oportunidades de atualização contínua dos
saberes e das competências pedagógicas
(MORAN, 2004; VALENTE, 2003).
Atualmente o mundo tem a seu dispor
muitas inovações tecnológicas para se usar
em sala de aula, e a aprendizagem intermediada pelo o computador gera profundas
transformações no processo de produção do
conhecimento, se antes as únicas vias eram
de sala de aula, o professor e os livros didáticos, hoje são concedidos ao aluno navegar
por diferentes espaços de informação, que
também nos viabiliza enviar, receber e armazenar informações virtualmente.
Portanto, o computador e todos os demais aparatos tecnológicos são vistos como
bens necessários e saber utilizá-los constitui-se em constante conhecimento e domínio
da cultura.

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).

Frente às possibilidades, autoridades,
especialistas e tomadores de decisão analisam a viabilidade da implementação das
diretrizes do projeto de implementação de
TIC´s como currículo, adaptadas à realidade
brasileira. É necessário repensar a educação,
a integração do ensino com as facilidades
proporcionadas pelos recursos da tecnologia
da informação e comunicação e os novos
papéis que os professores assumiram para
possibilitar novas formas de construção do
conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluirmos entendemos que a escola não tem fronteiras, é aprendizagem da vida
como dizia Paulo Freire: “a maturidade e a excelência são a construção do desenvolvimento
humano em todas as etapas de sua vida, libertário no que diz respeito à educação diferenciada e interdisciplinar”.
“Educar e educar-se para vida são imprescindíveis para a realização humana” e Freire
comentava que para efetivação dos instrumentos pedagógicos, era necessário despertar no
educando o interesse da real informação, de modo que a visão global e mais profunda correspondesse ao equilíbrio entre o “querer” e o “acontecer”.
Para ele, educação é construção e reconstrução do real e tem múltiplos olhares e afirmar que: “ao assumir uma leitura do mundo diferenciada, tratou desigualmente os iguais e
igualmente os desiguais”.
O processo da educação não é momentâneo ou passageiro, é um processo dinâmico
que precisa ser buscado e vivenciado durante toda uma vida.
Educação é passar de um estado mental de um senso comum para um estado de
consciência. Significa também sair de uma concepção mecânica, passiva para assumir uma
concepção unitária, coerente e articulada.
É prática social que ocorre nas diversas áreas da ciência e o seu objetivo principal é a
harmonização dos homens, em seus valores éticos e morais. Fazer seres humanos participantes dos frutos e da construção da civilização eleva a educação a um grau de humanização
que assegura a existência de várias formas de cultura e de sociedade.
É importante ressaltar este conceito de educação de John Dewey que engloba tudo
que já discutimos. Para o autor, educação é um processo social, é desenvolvimento. “Não é
preparação para a vida, é a própria vida”.
Conscientizar o educador da grandeza de sua profissão é tarefa importante, pois ele
deve atuar como incentivador de ideias, protagonizando o processo educacional além de
promover a interação entre todos os envolvidos no processo, colocando suas habilidades em
prol da educação.
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A IMPORTÂNCIA DOS GÊNEROS TEXTUAIS NA LEITURA E
PRODUÇÃO DE TEXTOS
RESUMO: Os gêneros textuais estão presentes no cotidiano das pessoas, muito embora elas não
se deem conta disso, já que é algo rotineiro receber folhetos de propagandas, ler um jornal ou
um livro, escrever uma carta, ler uma receita de bolo ou manual de instrução de algum aparelho,
enfim, todos esses gêneros circulam em nosso meio o tempo todo. É, porém, na escola que
eles começam a ser identificados como gêneros, e, estudados como tal. Esta pesquisa teve
como objetivo apresentar algumas características relevantes para os professores que atuam
nas diversas etapas da educação e são responsáveis por implementar o estudo e tratamento
dos gêneros textuais em sala de aula. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica
referenciada por autores renomados que já escreveram sobre o tema, bem como pesquisas em
sites especializados em artigos acadêmicos, como Scielo e Google Scholar, entre outros. Com
essa breve análise espera-se alcançar os profissionais que trabalham e se dedicam ao estudo da
língua e a implementação dos conhecimentos voltados a esse tema, a aprofundar suas pesquisas,
a fim de promover a apreensão dos gêneros pelas crianças para que possam ler e escrever com
um olhar diferenciado, alicerçado nos conhecimentos adquirido.

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Produção de textos; Gênero Textual.
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INTRODUÇÃO

O

estudo dos gêneros textuais é muito antigo e achava-se concentrado na literatura.
Surgiu com Platão e Aristóteles, tendo origem em Platão a tradição poética e
em Aristóteles a tradição retórica. Atualmente está concentrado nas perspectivas

discursivas.

Os gêneros textuais estão presentes no cotidiano das pessoas de diversas formas; nos
folhetos de propagandas; nos jornais impressos ou virtual; nos livros utilizados em sala de
aula ou para leitura em casa etc. Essa exposição com os textos escritos é denominada características sociocomunicativas, pois possuem um objetivo e são definidas pela função, estilo e
composição do material a ser lido. Também, são responsáveis por definir diferentes gêneros.
Devido a existência de muitos gêneros que são apresentados, surgem questionamentos
quanto a que gênero ou gêneros devem ser tratados em sala de aula.
Os próprios PCNs têm dificuldade quando chegam a este ponto, e parece que há gêneros mais adequados para a produção e outros mais adequados para a leitura, pois, tudo
indica que em certos casos somos confrontados apenas com um consumo receptivo, e, em
outros casos, temos que produzir textos. Assim, um bilhete, a carta pessoal e uma listagem
são importantes para todos os cidadãos, já, uma notícia de jornal, uma reportagem e um
editorial são gêneros praticados pelos indivíduos, mas lidos por todos.
Essas questões são enfrentadas pelos professores ao iniciar com os gêneros textuais
em sala de aula, já que se torna necessário não só elencar os que pertencem ao cotidiano
dos alunos, porém, apresentar todos os gêneros presentes na sociedade.
Trabalhar com os gêneros textuais permite a articulação das atividades entre as áreas de
conhecimento, contribuindo diretamente para o aprendizado significativo de prática de leitura,
produção e compreensão.
Escrever sobre a importância dos gêneros textuais na leitura e produção de textos em
sala de aula, tem como objetivo apresentar algumas características relevantes para os professores que atuam nas diversas etapas da educação e são responsáveis por implementar o
estudo e tratamento dos gêneros textuais em sala de aula.
Os temas abordados na pesquisa foram: Concepções de linguagem, expressão do pensamento, Instrumento de comunicação e meio de interação; Perspectivas teóricas da leitura
e escrita; Conceituando Texto e Explicando os gêneros textuais.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica referenciada por autores que já escreveram sobre o tema, bem como pesquisa em sites especializados em artigos acadêmicos.
Sendo assim, espera-se que este breve estudo possa contribuir com os profissionais que atuam em sala de aula a ampliar o tratamento dos gêneros textuais de acordo com a realidade
e o contexto social de seus alunos.
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CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM:
EXPRESSÃO DO PENSAMENTO,
INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO E
MEIO DE INTERAÇÃO
Conforme Geraldi (1981) a primeira visão de linguagem demonstrada, manifestação do pensamento, descreve a língua com
base nas execuções mentais dos indivíduos,
isto é, inicialmente o pensamento seria produzido na mente e logo após ele seria ordenado
em sentenças que são verbalizadas – a fala.
Refletindo em uma circunstância ideal,
um indivíduo ideal, as falas se tornaram concretizadas, resultando nas normas do falar
preciso, do jeito certo de utilizar a língua, das
normas gramaticais. Ao acordar a linguagem,
Carreon (2007) compreendida como manifestação do pensamento, expõe que:
[...] essa concepção vai dar origem ao
que chamamos de Gramática Normativa,
porque existem normas a serem seguidas
para que o pensamento se organize de
maneira lógica. Dessa forma, vai trabalhar
a variedade culta da língua, se pautando na escrita de literatos vendo a língua
oral e escritas cultas como praticamente
iguais (CARREON, 2007, p.108).

Ao fazer da variedade culta um parâmetro
de língua, tal ponto de vista tende a rejeitar as
diversidades não cultas, e tudo que foge à norma
acaba sendo julgado um “erro”. Este conceito
não acredita, por exemplo, o indivíduo mergulhado em uma realidade social, ativo sobre a língua,
transformando-a nos vínculos comunicativos.
O segundo ponto de vista, linguagem
como mecanismo de conversação, procura estudar a língua de maneira científica, isto é, pesquisando e retratando todas as previsibilidades
viáveis de serem descobertas. No interior desse
conceito, a língua é um método de códigos. Dessa forma, ao gerar uma frase, se está incorporando uma mensagem. Isso se reverte na ação de
criptografar e decodificar. Desse jeito, enquanto
o locutor criptografa, o interlocutor decodifica e
como resultado criptografa outra mensagem.

O terceiro conceito, linguagem como
maneira de comunicação, à qual emprega-se
nesta pesquisa, julga-se o meio social como
uma forma de composição da língua, na qual
fala e escrita são eventos correlatos e inerentes à linguagem. Neste conceito, a língua é
analisada considerando-se o cenário da expressão, quem expõe e para que expõe. Pesquisar a língua é conceituar o meio social, no
qual se aprimora, pois sua existência acontece graças à comunicação entre os indivíduos.
Desta forma, a existência da língua se
dá somente em meio aos comprometimentos de comunicação entre os indivíduos, isto
é, a fala se materializa em definida situação
na qual já se aguarda uma resposta. Em tal
conceito, a atividade com estudo da língua
não deve se restringir às relações semióticas
entre as expressões, ou expor a Gramática
sem vínculo com o todo da exposição.
Um dos resultados em reconhecer a língua como regras de código é se entender que
os textos se constroem somente como aplicações de frases e não uma ação formulada.
Em contrapartida, a seleção por um conceito
interacionista da língua possibilita um ensino fundamentado no conjunto de expressão,
dos caracteres discursivos, nos objetivos do
enunciado. Isso não quer dizer, notoriamente,
a dedução da Gramática, pois, o estudo correlativo entre esta e a interpelação sociointeracionista asseguram uma visão mais larga,
diante das indagações estatutárias e da expressão.
Julgar a língua dentro do conceito interacionista demonstra admitir que não basta
mostrar à criança os gêneros de sentença
(afirmativa, interrogativa) ou as conexões das
frases no interior da Gramática, ou também
as categorias de textos, sem revelar que a
única razão de estudar a língua se encontra
em ser capacitado para comunicar-se linguisticamente em variados âmbitos da utilização
da linguagem, isto é, a partir do seu uso mais
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urgente, cotidiano, ao mais preparado e complicado. Dessa forma, o estudo da língua não
pode ser separado das condições de seu
uso, uma vez que a língua é um resultado
dos vínculos humanos, e, também, cenário
de expressões destes vínculos.
A escolha pela definição de linguagem
como modo de diálogo também acarreta
identificar, conceituando as colaborações de
Bakhtin, que a língua se evidencia nos vínculos humanos em forma de exposição, efetivado em forma de gêneros discursivos.
Em um aspecto sociointeracionista, as
pessoas não estudam a língua na escola para
após comunicar-se, ao contrário, primeiro atuam em métodos interlocutivos desde o início
de suas vidas, estabelecendo-se como indivíduos na comunicação pela linguagem, ao
mesmo instante em que também colabora na
sua criação. No convívio com seu grupo social, no acesso às mídias, os indivíduos antes
mesmo de adentrarem na escola iniciam a
refletir a linguagem, identificando, por exemplo, os meios da categoria oral para cada
circunstância sociável e da categoria escrita
nos alicerces de variados gêneros textuais.
Em tais vínculos, desde criança os indivíduos vão se estabelecendo como receptores, ouvem, leem – ainda que uma leitura não
tradicional – interagem.
Pode-se entender como categorias de
uso da língua os distintos locais sociais em
que essa é utilizada. Dessa forma, o estudo
da língua na alfabetização necessita caminhar
no sentido de ofertar às crianças grande variedade de diálogos com a língua escrita e
oral, de maneira que aprendam as diversas
formas de sua utilização, segundo os diferentes modos de se comunicar.
Ou seja, para o indivíduo entender as
maneiras de comunicação em que está incorporado, é preciso, além da habilidade de
percepção dos enunciados, também dar respostas como contra palavras.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS DA LEITURA
E ESCRITA
Sabe-se que é obrigação da escola
despertar no estudante competências de leitura e criação de textos de maneira que consiga, quando requisitado, em várias circunstâncias de sua vida, usar-se da escrita com
adaptação e com independência. Referente a
esse assunto, Dolz e Schneuwly (2013, p.66)
declaram que “a escola é tomada como autêntico lugar de comunicação e as situações
escolares como ocasiões de produção/recepção de textos”.
A regularidade com que registramos é
de extrema relevância para que possa produzir capacidades fundamentais na produção
de textos, para tanto, é necessário que a escola propicie essa ação de modos variados e
importantes. No Ensino Fundamental, de maneira própria, deve-se também dar relevância
à formação de leitores sem, no entanto, discriminar essas ocorrências de escrita de textos.
Os conceitos que explicam e guiam o
ensino de leitura e escrita têm auxiliado muito
aos educadores, sobretudo de língua portuguesa, que se acham diante de uma dúvida
sem conhecer, muitas vezes, como trabalhar
a criação textual junto aos estudantes de maneira que se sintam estimulados à escrita.
Diante da necessidade de acolher os
interesses dessa clientela, os educadores
necessitam reconsiderar algumas técnicas
relativas ao trabalho com a produção textual,
e para ter sentido essa atividade é imprescindível conceituar os métodos acessíveis que
fazem parte da rotina desses estudantes.
Sendo assim, a escola necessita criar
espaço para uma ponderação mais organizada a respeito do método de produção textual que vem sendo desenvolvido na sala de
aula com objetivos a reavaliar essa atividade,
julgando as carências dos estudantes e levando-os a entender a relevância da leitura
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e do contato incessante com vários gêneros
textuais nas diversas situações comunicativas, olhando para a adaptação quanto às
utilizações da língua nessas circunstâncias
interacionistas.
A relevância das práticas escolares de
leitura e escrita de textos na instituição tem
sido permanentemente comprovada. A instrução que persiste assinala para uma atividade regulada no ensino de leitura e escrita de
maneira ajustada desde as etapas iniciais da
educação fundamental e com o máximo de
contato com textos variados. Segundo Santos
(2004):
Ensinar a língua escrita e a elaboração
de textos sempre foi uma das tarefas da
escola nas sociedades modernas, assim
como a leitura sempre foi tanto atividade
quanto objetivo de ensino. Pode-se alegar
que o ensino da leitura e da escrita esteve
sempre fortemente atrelado às noções de
decodificação, no entanto não se pode
desconsiderar que tenham sido objetos
do processo de escolarização formal
(SANTOS, 2004, p.11).

A autora admite a função da escola na
prática com esses exercícios e sua carência
no sistema de formação escolar do sujeito e
propõe o debate acerca das concepções de
leitura que normalmente estão relacionadas
a técnicas de decodificação e codificação.
Segundo Martins (2012), a leitura se caracteriza como:
Um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem. Assim, o
ato de ler se refere tanto a algo escrito
quanto a outros tipos de expressão do
fazer humano, caracterizando-se também
como acontecimento histórico e estabelecendo uma relação igualmente histórica entre leitor e o que é lido (MARTINS,
2012, p.30).

Não é excesso declarar que o ato de ler
e escrever requer dedicação e tempo, mas
que muitos jovens não acham sentido em
permanecer presos a livros quando poderiam
realizar outras atividades com seus colegas.
Dessa forma, a prática da leitura precisa se
caracterizar como algo agradável para que
consiga contribuir de alguma forma com os
demais atrativos que o estudante dispõe.
Ler e escrever são práxis rotineiras e
essas práticas se acentuam e ganham formas
mais extensas e mais metódicas no ambiente
escolar, pois mostram uma perspectiva crítica.
A atividade de formação de leitores
tem se deparado com grandes adversidades
e uma delas alude à falta de estímulo dos
estudantes à leitura. Quando se fala que é
importante trabalhar a leitura e escrita com os
educandos na escola, preserva-se a intenção
primeira de criar leitores capacitados e, por
consequência, expandir o leque de possibilidades na qualificação também de escritores
capazes.
A falta de uma estrutura de ensino baseada num conceito interacionista da leitura e
da escrita tem provocado o desânimo do estudante. Assim, a escola precisa coordenar a
técnica com o texto considerando as práticas
apropriadas a cada contexto de situação de
ensino/aprendizagem dessas competências.
Segundo os PCN (1997):
A leitura é um processo no qual o leitor
realiza um trabalho ativo de construção
do significado do texto, a partir dos seus
objetivos, do seu conhecimento sobre
o assunto, sobre o autor, de tudo o que
sabe sobre a língua: características do gênero, do portador, do sistema de escrita
etc. Não se trata simplesmente de extrair
informação da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se
de uma atividade que implica, necessariamente, compreensão na qual os sentidos começam a ser constituídos antes da
leitura propriamente dita (BRASIL, 1997,
p.41).
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Dessa maneira, a leitura é vista como
um método, haja vista a razão de se produzir
um sentido para específico texto, e essa concepção vai além das normas convencionais
de que ler se resume ao ato de decifrar. Assim, a ideia de leitura transpõe aquela ação
primária da decifração de símbolos. Sua análise direciona para uma visão extensa sobre
leitura. De acordo com Koch e Elias (2012):
A leitura de um texto exige muito mais que
o simples conhecimento linguístico compartilhado pelos interlocutores: o leitor é,
necessariamente, levado a mobilizar uma
série de estratégias tanto de ordem linguística como de ordem cognitivo-discursiva,
com o fim de levantar hipóteses, validar
ou não as hipóteses formuladas, preencher
lacunas que o texto apresenta, enfim, participar, de forma ativa, de construção de
sentido(KOCH; ELIAS, 2012, p.7).

Fica evidenciado que a leitura se compõe um método de diálogo entre autor-leitor-obra, em que os ambientes são completados pelos vários conhecimentos do leitor num
constante recurso de comunicação e construção de sentidos. Tais conhecimentos não são
somente de ordem linguística, mas entendem
também de técnicas de saber e critérios também dedutivo.
A leitura excede os limites do mundo
linguístico e se caracteriza como sistema de
convívio por meio do qual o leitor cria um sentido para o texto considerando-se uma série
de razões que em maior ou menor grau interferem nessa construção. Desta forma, Oliveira
(2010) declara ainda que:
A função mediadora que o professor possui no desenvolvimento da competência
de leitura dos estudantes é muito importante. Como mediador, cabe ao professor
a tarefa de ajudar seus alunos a dominarem estratégias de leitura que lhe sejam
úteis nos atos de interpretação textual.
Essas estratégias são ações procedimentais estreitamente vinculadas aos conhecimentos prévios dos estudantes, as quais
precisam ser abordadas em sala de aula
(OLIVEIRA, 2010, p.71).

Assim, a concepção de leitura é vista
também como método de relação e exige
uma série de conhecimentos que serão administrados pelo leitor para a criação de um
sentido do texto. Este, não deve ser contemplado como algo pronto, concluído pelo autor
e à espera do estudante, haja vista ser algo
imaterial e ativo, no sentido de sofrer modificações na medida em que se modifiquem os
elementos comunicativos.
Vale ressaltar que a leitura e a escrita
são aprendizagens essenciais que precisam
ser ofertadas pela escola. O estudante que
não fortalecer tais capacidades, pode estar
condenado ao insucesso escolar, por isso,
o conteúdo é tão largamente debatido pelos
professores. Não se trata somente de uma atividade mecânica de codificação/decodificação, segundo já mencionado. O trabalho do
educador é bem mais irrestrito. É necessário
que o estudante conheça, antes de qualquer
coisa, ler, esclarecer e desenvolver textos.
Ao definirem a escrita, Koch e Elias
(2012, p.31) declaram que “essa é uma tarefa difícil porque a atividade de escrita envolve
aspectos de natureza variada (linguística, cognitiva, pragmática, sócio-histórica e cultural).”
A despeito de sempre debatidas em blocos,
é importante que se compreenda que a leitura
e a escrita são atividades que antes se perfazem e que estão grandemente ligadas, além
de sugestionar-se reciprocamente.
Segundo o PCN (1997):
[...] a escrita transforma a fala (a constituição da “fala letrada”) e a fala influencia a
escrita (o aparecimento de “traços da oralidade” nos textos escritos). São práticas
que permitem ao aluno construir seu conhecimento sobre os diferentes gêneros,
sobre os procedimentos mais adequados
para lê-los e escrevê-los e sobre as circunstâncias de uso da escrita. A relação
que se estabelece entre leitura e escrita,
entre o papel de leitor e de escritor, no
entanto, não é mecânica: alguém que lê
muito não é, automaticamente, alguém
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que escreve bem. Pode-se dizer que
existe uma grande possibilidade de que
assim seja. É nesse contexto – considerando que o ensino deve ter como meta
formar leitores que sejam também capazes de produzir textos coerentes, coesos,
adequados e ortograficamente escritos –
que a relação entre essas duas atividades
deve ser compreendida (BRASIL, 1997,
p.40).

É sabido que tanto a escrita como a leitura, requisitam certos conhecimentos que extrapolam os saberes linguísticos. É necessário
que o educando tenha informações enciclopédicas (conhecimento de mundo) e saberes
textuais. Dessa forma, a função do educador
como conciliador nesse sistema de escrita é
imprescindível para o êxito no progresso dessa capacidade nos estudantes, uma vez que
precisará considerar todos esses parâmetros
no momento de elaborar suas técnicas de
ensino quando do trato com a atividade de
produção escrita.
O ato de a escrita ser classificada uma
atividade não contínua e essa conduta de
conciliador da ação de produção textual realizada pelo educador requerem, conforme se
observa, um novo ponto de vista diante desse
trabalho quando realizado em sala de aula
sob sua coordenação. Muito se tem confundido nessa atividade escolar. Os alunos têm
repetidas vezes seu texto reescrito e quase
sempre, sem conhecer a razão.
O texto é classificado como uma ocorrência, algo resultante de um método de comunicação – assim como a leitura. E nessas
condições, também o texto tem que ser visto
como algo enérgico, sujeito a ponderações
de elaboração e de reescrita, e aqui, cabe
exclusivamente o cenário da escola e do educador como intercessores desses sistemas
de aprendizagem, propiciando ao estudante
a possibilidade de criação total do seu texto,
haja vista, este, se instituir em técnica e não
somente como algo reprimido que se esgota
na primeira tentativa.

CONCEITUANDO O TEXTO
Delinear texto não é trabalho simples,
observando-se as inúmeras correntes que
percorrem todo esse debate. Segundo Cavalcante e Custódio Filho (2010):
Embora árdua, a tarefa de se propor
um ou mais conceitos de texto, se faz
necessário para que se determine (ou,
pelo menos, para que se perceba mais
evidentemente) a operacionalização das
pesquisas; [...] se, por um lado, é praticamente impossível estabelecer uma única
definição de texto que seja suficientemente completa, por outro lado, é possível
perceber recorrências nas definições que
apontam para consensos importantes a
respeito do panorama atual dos estudos
sobre o texto. Termos como “interação”,
“prática”, “propósito”, “coerência”, “conhecimento” e “contexto” são convidados
frequentemente a fazer parte das definições. (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO,
2010, p.1).

Kleiman (2004), por sua vez, adverte
para a obsoleta concepção de texto como
conjunto de mecanismos, cuja leitura resume-se ao reconhecimento de frases e orações.
Esse conceito de texto ainda tem sido corroborado nos ambientes das salas de aula
e isso leva o educador a cometer grande
equívoco quanto à discussão metodológica
no ensino de elaboração da escrita. Diante
desse conceito de texto, as técnicas de leitura tornam-se completamente desligadas da
realidade do universo da escrita de variados
gêneros textuais.
A concepção de texto reporta ao raciocínio sobre a coesão textual e o propósito
da criação do texto baseado no destinatário.
Além disso, estabelece-se como uma prática
linguística elaborada, coerente e centralizada
no interlocutor da mensagem. O educador
deve programar seus trabalhos com meta
nessas instruções, caso contrário, correrá o
risco de desenvolver uma ação mecânica e
destituída de sentido para o estudante.
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Segundo Porto (2009) a atividade de
produção textual exige algumas reflexões:
Sobre as condições de produção, precisamos ter presente que o texto exige: o
que quer dizer – o que ele disse (tema/
assunto); intenção – com que objetivo o
texto foi escrito, a que ele se destina; para
quem – a quem o texto foi dito (o perfil do
interlocutor pretendido); como – mecanismos de composição utilizados: gêneros/
organização interna do texto (organização
das ideias e parágrafos, clareza, coerência, coesão, nível argumentativo, aspectos
gramaticais, noção do interlocutor, objetivo da escrita); finalidade – o que foi feito
com o texto (reestruturação/publicação),
(PORTO, 2009, p.18-19).

No cotidiano, nas mais diferentes circunstâncias, cria-se inúmeros textos, sejam
eles orais ou escritos. Para muitos, contudo,
escrever um texto não é atividade tão simples
e se tem relacionado essa tarefa a algo sofrível e, muitas vezes, traumático.
Essa dificuldade que a própria coexistência humana impõe é algo que precisa
ser pesquisado/ensinado na escola. É este
o ambiente no qual precisa-se preservar um
contato razoável com circunstâncias importantes de escrita e de produção textual sob a
perspectiva dos mais diferentes tipos textuais.
Contudo, a instituição escolar tem modificado essa prática em algo mecânico na
medida em que não propicia um raciocínio
acerca do seu papel social.
Os debates são excessivos na área,
mas, há uma concordância ao se afirmar que
as situações de escrita desempenhada fora
da escola abrangendo diferentes gêneros textuais e propósitos precisam ser trazidas para
o cenário da sala de aula, e nesse sentido,
aparece a necessidade de o educador reavaliar seu método de ensino de língua portuguesa.

Sendo assim, há que se propiciar a reflexão e a experiência, em sala de aula, desses métodos de leitura e escrita do ponto de
vista da comunicação e de sua condição social, de maneira a incluir variados gêneros e
tipos textuais, especialmente, aqueles que se
tornam parte do contexto no qual os estudantes e educadores estão incorporados.
Sob esse prisma, a atividade de produção textual passa a ser o eixo condutor das
aulas de língua portuguesa. Não abandonando, é claro, o trabalho (tão importante quanto) de se raciocinar sobre os conceitos sócio
discursivos, estruturais e linguísticos desses
textos, produzindo oportunidades para que os
estudantes desenvolvam competências de leitura e produção textual. Isso requer uma conduta ativa e compromissada do educador de
língua portuguesa.
Infelizmente o que se observa é que a
aprendizagem, de uma forma em geral, no
Brasil, ainda não se caracteriza como uma
verdade suficiente: eles apregoam uma corrida à procura de melhores indicativos que,
a despeito de mostrar algum avanço, ainda
não consegue alcançar as metas delineadas.
Percebe-se que a educação no país
está constantemente em débito com o seu
propósito de disponibilizar um ensino de qualidade. Assim, é imprescindível que a instituição escolar tome para si as dificuldades
de alterar esse quadro e comece a se tornar
um verdadeiro cenário de aprendizagem e de
formação do estudante.
Um trabalho que é digno de reflexão
por parte de professores e demais profissionais da educação alude-se a forma como o
livro didático vem sendo usado em sala de
aula para fins da atividade com a leitura e a
escrita. Apesar de se reconhecer a relevância
desse recurso, o ponto ganha traçados críticos quando ele é incluído, pois, de maneira
geral, tem se tornado alvo de diversas críticas
quanto à sua relevância para a aprendizagem
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dos estudantes: trazem tarefas descontextualizadas, exageros de categorias e de gêneros
textuais, textos longos e fora do campo de
concordância dos estudantes, entre outras.
Adiciona-se a isso as sugestões de criação
de texto também descontextualizadas e mecânicas que findam por frear a aprendizagem
desses estudantes.
Sabe-se também que isso se compõe
um forte desafio aos educadores de língua
portuguesa, uma vez que se identifica a dificuldade dessa tarefa, pois, na escola, o trabalho
de produção textual adquire outra proporção:
novo emissor, novo receptor, novos suportes,
enfim, uma nova concepção situacional que
como os outros, também intervêm na escrita
do estudante.
A instituição escolar é um ambiente de
construção de saberes e, sendo assim, ajuda na obtenção dos tópicos e na sua utilização em atividades sociais reais. Cabe ao
educador de língua portuguesa reavaliar seus
métodos de ensino e propiciar ao estudante
uma aprendizagem de fato relevante e voltada
para a sua performance como ser social e
autor da sua história, em particular, naquilo
que concerne ao progresso das capacidades
comunicativas (de leitura e de escrita) desse
estudante.
Outro motivo relevante nesse debate é
referente à estruturação do tempo pedagógico. É essencial que o educador possibilita
tempo para a atividade com a leitura e produção de variados gêneros textuais escritos, sistematizando os momentos com essas tarefas.

EXPLICANDO GÊNEROS TEXTUAIS
Recentemente, um dos assuntos mais
estudados na área das pesquisas da linguagem referem-se aos gêneros textuais. Corresponde a um objeto de análise atual ainda e
direciona o ensino de leitura e de escrita a
começar daqueles gêneros que são usados
na concepção social dos estudantes, gerando
uma ótima chance de trabalho para o estudo
reflexivo da língua.
A grande diversidade de gêneros textuais vigentes é reflexo da nossa cultura, das
nossas opções e das maneiras de como todos coexistem e dialogam, em termos globais, do convívio em sociedade. Dentro da
interpretação do letramento, trabalhar com
gêneros textuais requer uma conduta mais
eficiente do educador e mais crítica em relação ao estudante quanto a utilização social
da língua. Segundo Koch e Elias (2012, p.54),
Os gêneros são práticas comunicativas,
de tão comuns, propiciam-nos a construção de um “modelo”, sobre o que são,
como se definem, em que situação devemos produzi-las, a quem devem ser
endereçadas, que conteúdo é esperado
nessas produções e em que estilo o fazer
(KOCH; ELIAS, 2012, p.54).

Para as autoras, a concepção de gêneros textuais associa-se com a utilização prática da linguagem numa circunstância comunicativa. Contudo, vale salientar que a razão de
o educador de língua portuguesa levar para
a aula uma extensa gama de gêneros textuais na escola não se constitui como bastante
para utilização e reflexão da linguagem.
É importante que ele vá mais além e
possibilite atividades de uso em circunstâncias comunicativas reais, de maneira a conferir sentido às tarefas que passam a obter
uma nova proporção aos olhos dos estudantes.nUm dos propósitos do ensino da língua
portuguesa para a educação fundamental tratados nos manuais dos PCN (BRASIL, 1997),
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relata-se a importância de o estudante ser
capaz de entender aqueles textos orais ou
escritos que se deparam em sua vida real no
meio social no qual está incorporado.
Para os PCN, os gêneros textuais precisam ser estabelecidos enquanto acontecimentos comunicativos, salientando ainda
que eles se desenvolvem em circunstâncias
práticas de vida do estudante e por isso é
excessivamente importante que o educador
reavalie sua técnica docente com direção a
esse entusiasmo.
Cabe ao educador e à escola possibilitar ações em sala de aula oportunizando que
o estudante entre em contato com a maior
variedade de textos que circulam socialmente.
Para tanto, deve fazer com que esse estudante analise sobre o que lê.
E isso só será viável por meio de uma
metodologia de estudo que direciona a leitura, a compreensão, e por consequência, a
produção textual, enquanto ação processual.
As atividades com gêneros estão intimamente
associadas à sugestão de letramento e a função da escola fica cada vez mais complicada
nessa tarefa de formar o estudante. Conforme
Kleiman (2007):
Gêneros que circulam nesses dois domínios – lar e escola – são fortes candidatos
a elementos básicos, fundamentais para a
progressão curricular. Entretanto, mais do
que usar a lógica dos blocos fundamentais (básicos, primeiros) na construção de
conhecimentos, no ensino visando a prática social interessa conceber princípios
gerais para a organização do currículo,
entendendo que as atividades de sala
de aula, ao envolverem a interação entre
professor e aluno(s), e entre aluno(s) e
aluno(s) envolvem tal sorte de fatores de
ordem social e pessoal que os resultados
são imprevisíveis (KLEIMAN, 2007, p.11).

A pesquisa dos gêneros associa-se diretamente ao estudo da língua em sua finalidade prática no cotidiano e nas mais diferentes circunstâncias. Dessa maneira, compõe
fator necessário no sistema de convívio social
e de interação desenvolvida em sociedade.
Na visão de Marcuschi (2010), os gêneros são instrumentos culturais e nascem nos
convívios sociais de relação comunicativa. Ao
contrário dos gêneros textuais, as classes são
versáteis, ativos, sociais, participativos e variáveis, pois divergem de acordo com a utilização da língua. De uma maneira direta, pode-se falar que os gêneros textuais se reportam
a uma base comunicativa material, uma vez
que se origina de uma concepção de diálogo;
a tipologia textual, por sua vez, corresponde
às questões abstratas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada para realização
do trabalho foi a pesquisa bibliográfica qualitativa de abordagem descritiva, referenciada
pelos autores: Koch e Elias (2010), Marcuschi (2010) e Dolz e Schneuwly (2013) entre
outros que abordaram o tema discutido neste
artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste breve estudo propiciou o entendimento e esclarecimento de algumas
características dos gêneros textuais e o seu tratamento no cotidiano das salas de aulas desde
as séries iniciais.
Nesta pesquisa, em um primeiro momento foi abordado as concepções da linguagem
como expressão do pensamento, instrumento de comunicação e meio de interação. Neste
tópico a linguagem foi descrita no aspecto sociointeracionista, na qual, explicita que, na escola, o estudo da língua possui aspectos diferentes do habitual utilizado no contexto familiar,
por exemplo.
Ao iniciar a interação com o meio que a cerca, principalmente na escola, a criança começa a refletir sobre a linguagem e suas especificidades de comunicação. Neste processo,
o professor é responsável por apresentar variedades de diálogos com a língua escrita e oral,
e sua importância na comunicação das pessoas.
No tópico relacionado às perspectivas teóricas da leitura e escrita, reforça a importância
em produzir textos e a promoção da leitura com o propósito de formar leitores competentes e
críticos. Contudo, para que isso ocorra, é necessário que as crianças sejam expostas a uma
variedade de textos, abrangendo todos os gêneros que circulam dentro e fora da escola.
A leitura e a produção escrita não são dissociáveis, pois, quanto mais contato com a
leitura, mas fácil será a escrita, já que, a criança adquire vocabulário e senso crítico sobre o
que está lendo, e, dessa forma, passa a produzir de maneira bastante consciente e cada vez
melhor.
O tema seguinte complementa o anterior, pois aborda o conceito de texto na visão de
alguns autores e traz alguns pontos essenciais que devem compor um texto. Para encerrar
o estudo, foram abordados os gêneros textuais na visão de autores renomados que se dedicaram a escrever sobre o tema como Koch e Elias (2012) e Marcuschi (2010) entre outros.
Este é um tema bem amplo e que ainda há muito o que pesquisar, desta forma, fica o
convite a aqueles que apreciam o estudo da língua e os gêneros textuais, bem como a pesquisa das diversas características da nossa língua portuguesa como um todo.
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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
Atuando 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;
• Música: canto e música instrumental.
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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; 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 uma
maneira de compreender o mundo além do
óbvio. Ela fornece as condições necessárias
para entendermos a história da humanidade.
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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
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a produção artística e estética nas aulas.
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. 141).

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).
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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
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).

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).
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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).

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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METODOLOGIAS INOVADORAS NA APRENDIZAGEM A
DISTÂNCIA
RESUMO: Considerando a evolução da tecnologia nas últimas décadas e as possibilidades
oferecidas por inúmeros recursos digitais no campo da Educação, este artigo propõe a discussão
do conceito de metodologias de aprendizagem inovadoras vinculadas à Educação a Distância,
bem como a necessidade de sua aplicação para o alcance da aprendizagem de qualidade dos
alunos. Conceituar aprendizagem de qualidade implica dizer que o professor deve oferecer aos
alunos meios de aprender de forma ativa e significativa. Para tanto, é papel do professor utilizar
metodologias e recursos adequados às especificidades de seus alunos e turmas, de modo que
abranja uma variedade de estratégias para dinamizar as aulas e as atividades desenvolvidas. Por
meio de uma pesquisa bibliográfica e das produções acadêmicas mais recentes sobre o tema,
o presente artigo apresenta possibilidades de atuação do professor na EaD utilizando-se de
metodologias inovadoras e de recursos e ferramentas disponíveis para a área. Por fim, apresenta
algumas considerações a respeito de atividades práticas e inovadoras já implementadas.

Palavras-chave: Educação a Distância; Inovação; Metodologia.
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INTRODUÇÃO

A

História da Educação apresenta, ao longo do tempo, transformações que acompanham as mudanças na sociedade. Embora esse acompanhamento nem sempre
seja rápido, equivalente ao que ocorre no cotidiano, permitindo que a realidade
da sala de aula esteja bem próxima da realidade diária de alunos e professores, as mudanças
e transformações na educação são inegáveis.
Considerando o crescimento da Educação a Distância, tanto em opções de cursos em
diferentes níveis de ensino, como em número de alunos e profissionais atuando na área, o
presente artigo justifica-se ao problematizar discussões a respeito das metodologias utilizadas
pelos professores nos cursos em EaD, que precisam, cada vez mais, ser inovadoras, acompanhando as transformações de nossa sociedade. Assim, como utilizar metodologias inovadoras
visando à aprendizagem efetiva dos alunos na Educação a Distância?
A partir desses apontamentos, discutiremos a necessidade da utilização de metodologias inovadoras para a aprendizagem de qualidade na Educação a Distância, apresentando
algumas delas e problematizando possibilidades de atuação do professor na EaD.
O objetivo deste artigo é demonstrar um pouco sobre a atuação efetiva do tutor junto aos
alunos nos cursos da EAD refletindo de forma positiva, atingindo assim os objetivos propostos
nos cursos de Educação a Distância, é basicamente, compreender e entender o avanço, e as
oportunidades que o ensino a distância nos proporciona.
Na educação a distância, a interação é uma dimensão do processo pedagógico que
tem como objetivo principal orientar e apoiar a aprendizagem do aluno, o desenvolvimento
de sua autonomia intelectual e a construção de conhecimentos significativos.
A tutoria é uma ação fundamental para isso. Seu papel consiste em orientar e acompanhar o estudo das questões específicas de conteúdo do curso, sanar dúvidas pedagógicas, estimular a realização das atividades e a socialização, promover a avaliação contínua
e encaminhar às instâncias de suporte os assuntos relativos aos aspectos administrativos e
tecnológicos.
O processo de ensino e aprendizagem tem recebido ao longo dos anos uma importante
contribuição no que se refere à disseminação dos conhecimentos. São as novas tecnologias
trabalhando em favor da educação. As diferentes formas de assimilar a educação tem sido
alvo das pesquisas constantes de estudiosos e pedagogos, que vislumbram encontrar os
caminhos que possam nortear a relação entre professor e alunos, mesmo que sem a sua
presença física.
É evidente que o ensino a distância só tem funcionalidade para aqueles que, como pré-requisito básico, utilizam de “disciplina”, pois só por meio dela é possível conciliar atividades
diárias, com as tarefas propostas durante a semana.
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METODOLOGIAS INOVADORAS E SUA
APLICAÇÃO NA EAD
Nas duas últimas décadas, a expansão
da internet e das tecnologias de informação e
comunicação trouxeram uma nova possibilidade de interação social para as pessoas: o contato rápido, por meio de aparelhos eletrônicos
diversos, inclusive para estudo.
Dessa forma, a área de educação passa
também a oferecer novas possibilidades de
acesso e aprendizagem com a Educação a
Distância, que, segundo o Ministério da Educação é considerada:
Modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos
de ensino e aprendizagem ocorra com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal
qualificado, com políticas de acesso, com
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades
educativas por estudantes e profissionais
da educação que estejam em lugares e
tempos diversos (BRASIL, 2017, p.1).

Nesse sentido, a Educação a Distância
é um exemplo claro da mudança no conceito
tradicional de educação. A EaD oferece aos
alunos e professores a possibilidade de estarem conectados apesar da distância espacial
e temporal entre si. Professor e aluno podem
se relacionar virtualmente em ações síncronas
(em tempo real, como em chats ou bate-papos, dentre outras) ou assíncronas (não acontecem em tempo real e não exigem que todos
estejam disponíveis on-line ao mesmo tempo,
como em atividades de leitura, vídeos, etc.),
porém as ações assíncronas são as mais utilizadas nos ambientes virtuais, uma vez que não
estar “preso” a um lugar e horário definidos
para assistir a uma aula e interagir com professores e colegas é a grande diferença da EaD
e uma de suas grandes vantagens. Segundo
Moran (2011):

A educação a distância, antes vista como
uma modalidade secundária ou especial
para situações específicas, destaca-se
hoje como um caminho estratégico para
realizar mudanças profundas na educação
como um todo. É uma opção cada vez
mais importante para aprender ao longo
da vida, para a formação continuada, para
a aceleração profissional, para conciliar
estudo e trabalho (MORAN, 2011, p.52).

Essa importância da EaD nos dias de
hoje revela-se quando o professor consegue
oferecer subsídios aos alunos, materiais, orientações e feedbacks, de modo que permita a
eles trilharem seu caminho de estudos, pesquisas e produções com autonomia para alcançar uma aprendizagem efetiva. Para que esse
alcance ocorra, é fundamental uma pedagogia baseada na comunicação interativa, participação, cooperação e colaboração entre os
principais membros envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem: professores e alunos.
Assim como na educação presencial, o
professor deve ser o mediador da aprendizagem de seus alunos também na educação a
distância. Entretanto, no ambiente virtual, essa
mediação é mais facilmente percebida devido à distância física e temporal existente. Para
tanto, cada vez mais é exigido desse profissional a utilização de novas metodologias, inovadoras, que permitam a aprendizagem efetiva
por meio de atividades dinâmicas e atrativas,
minimizando, assim, a distância e permitindo
a ressignificação da relação professor-aluno.
Segundo Bates, há alguns modelos
pedagógicos diferenciados, dependendo do
objetivo, das etapas de formação e dos modelos de organização, independente da escala. Atualmente predominam modelos que são
previamente feitos, com vídeos prontos, textos
bem atraentes, com alguns links, atividades já
preparadas, com fóruns para discussões, com
avaliações em tempos determinados.
Um dos desafios é combinar qualidade
com quantidade, para isso deve ocorrer um
planejamento pedagógico bem estruturado e
flexível, conseguindo atender a muitos alunos
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ao mesmo tempo, e que cada um encontre
sentido e relevância, podendo personalizar a
sua forma de estudo, da melhor forma possível,
atendendo suas expectativas. Há um movimento de busca de ecossistemas de aprendizagem
que buscam oferecer as melhores alternativas
para as necessidades de cada pessoa.
A educação como um todo utiliza recursos, metodologias e tecnologias digitais
de forma cada vez mais explícita e significativa, compondo projetos pedagógicos
que se combinam entre o blended (com
diferentes graus de presença físico-digital) e o online (totalmente digital) (BATES,
2015, p.183).

De acordo com o minidicionário Houaiss
da língua portuguesa, o verbete metodologia
possui como significado “conjunto de métodos,
princípios e regras empregados por uma atividade ou disciplina” (HOUAISS; VILLAR, 2010,
p.519). O mesmo dicionário indica como significados para inovar “tornar novo; renovar; fazer
(algo) de modo diferente do que era feito antes” (HOUAISS; VILLAR, 2010, p.439). Assim,
pensar em metodologias inovadoras significa
considerar esse modo de fazer à luz da inovação, buscando práticas diferenciadas, como
as metodologias ativas, nas quais o aluno terá
papel central em sua aprendizagem.
Segundo Moran, as metodologias são as
diretrizes que orientam os processos de ensino e aprendizagem, que se concretizam em
estratégias, abordagens, práticas educativas
e técnicas concretas, específicas e diferenciadas, para auxiliar o trabalho dos professores.
As ativas são estratégias de ensino que são
centradas na participação efetiva dos alunos
na construção do processo de aprendizagem,
de uma maneira flexível, interligada e híbrida,
As metodologias ativas num mundo conectado e digital se expressam através de
modelos de ensino híbridos, com muitas
possíveis combinações. A junção de metodologias ativas com modelos flexíveis,
híbridos traz contribuições importantes
para o desenho de soluções atuais para
os aprendizes de hoje (MORAN, 2017,
p.24).

Considerando todos esses aspectos,
utilizar metodologias inovadoras na educação
a distância torna-se essencial, pois acompanha as transformações sociais e culturais da
sociedade e propõe um aprendizado ativo ao
aluno que, mesmo a distância, precisa encontrar significado naquilo que estuda e produz.
Sendo assim, discutiremos sobre algumas metodologias inovadoras, quais sejam: Sala de
Aula Invertida (Flipped Classroom), Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), Objetos
de Aprendizagem e Cultura Maker.
Essas quatro estratégias de aprendizagem
permitem que foquemos o estudo do uso das
ferramentas digitais e do trabalho colaborativo a
partir da análise de suas características essenciais:
• Sala de aula invertida: sugere que o
aluno tenha seu papel invertido frente
ao conhecimento. O nome provém do
inglês Flipped Classroom.
• Aprendizagem Baseada em Problemas: solução de problemas reais ou
simulados. Expressão proveniente também do inglês, PBL, Problem Based
Learning.
• Objetos de Aprendizagem: recursos
pedagógicos digitais disponíveis na internet, como sites, redes sociais, etc.
• Cultura Maker: cultura do “faça você
mesmo”. Originária do inglês, Do-It-Yourself – DIY.
Ou seja, é fundamental considerar esses
aspectos ao selecionar e aplicar uma dessas
metodologias na educação a distância, além
de atentar para o fato que:
As tecnologias permitem o registro, a visibilização do processo de aprendizagem
de cada um e de todos os envolvidos.
Mapeiam os progressos, apontam as dificuldades, podem prever alguns caminhos
para os que têm dificuldades específicas
(plataformas adaptativas). Elas facilitam
como nunca antes múltiplas formas de
comunicação horizontal, em redes, em
grupos, individualizadas. É fácil o compartilhamento, a coautoria, a publicação,
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produzir e divulgar narrativas diferentes. A
combinação dos ambientes mais formais
com os informais (redes sociais, wikis,
blogs), feita de forma inteligente e integrada, nos permite conciliar a necessária
organização dos processos com a flexibilidade de poder adaptá-los à cada aluno
e grupo (MORAN, 2017, p.25).

Dessa forma, percebe-se a importância
de conhecer e utilizar essas práticas, buscando
o desenvolvimento de competências docentes,
como análise, seleção, planejamento e organização de objetos didáticos, alinhadas aos estudos contemporâneos a respeito do tema, que
contribuam para a aprendizagem de qualidade
do aluno, ou seja, colaborativa, ativa e efetiva,
considerando a participação efetiva dos alunos
na construção da sua aprendizagem, valorizando as diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que
aprendam melhor, em seu próprio ritmo, tempo
e estilo (BACICH; MORAN, 2018).

ALGUMAS METODOLOGIAS
INOVADORAS
O uso da tecnologia na educação acompanha as transformações da sociedade contemporânea e, sendo bem empregada, pode
ser muito positiva para professores e alunos
ao:
• Auxiliar professores nas explanações de
conteúdo, utilizando recursos criativos;
• Promover a prática dialógica, na qual professores e alunos agem como sujeitos
participativos;
• Eliminar fronteiras e diminuir distâncias
físicas e temporais, permitindo interação
entre os sujeitos em ações síncronas e
assíncronas;
• Ampliar conhecimentos e contribuir para
a aprendizagem efetiva, tanto de conteúdos acadêmicos, quanto de domínio de
ferramentas tecnológicas e de recursos
multimídia, ao possibilitar acesso a conteúdos e recursos didáticos variados, de
qualidade e significativos.

Dessa forma, algumas metodologias
consideradas inovadoras pela sua prática pedagógica diferenciada podem, e devem, ser
aplicadas na educação a distância. Como explica Moran (2011):
Ainda há resistências e preconceitos e
ainda estamos aprendendo a gerenciar
processos complexos de EAD, mas um
país do tamanho do Brasil só pode conseguir superar sua defasagem educacional
através do uso intensivo de tecnologias
em rede, da flexibilização dos tempos e
espaços de aprendizagem, da gestão integrada de modelos presenciais e digitais
(MORAN, 2011, p.52).

Ou seja, a educação a distância é fundamental para a evolução do ensino brasileiro.
No entanto, não basta apenas a flexibilização
de tempos e espaços. São necessários processos complexos e atuais para o desenvolvimento de conteúdos EaD, além da integração
de práticas utilizadas presencialmente com a
modalidade a distância,
A educação a distância está modificando
todas as formas de ensinar e aprender,
inclusive as presenciais, que começam a
utilizar cada vez mais metodologias semipresenciais, flexibilizando a necessidade
de presença física, reorganizando os espaços e tempos, as mídias, as linguagens
e os processos (MORAN, 2011, p.52).

Por esse motivo, analisaremos quatro
metodologias inovadoras que também são aplicadas no ensino presencial, entretanto, aqui o
foco está voltado para suas contribuições ao
ensino a distância.
A metodología denominada Sala de Aula
Invertida (Flipped Classroom) consiste, como
o próprio nome indica, em repensar a lógica
da educação tradicional na qual o professor
apresenta conteúdos aos alunos e esses, por
sua vez, estudam e respondem a exercícios e
testes para verificação de aprendizagem,
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Podem inverter o modelo tradicional de
aula, com os alunos acessando os vídeos e materiais básicos antes, estudando-os, dando feedback para os professores
(com enquetes, pequenas avaliações rápidas, corrigidas automaticamente). Com
os resultados, os professores planejam
quais são os pontos mais importantes
para trabalhar (MORAN, 2017, p.29).

De acordo com Valente (2014), a Inverted Classroom, expressão originária em inglês,
traduzida para o português e utilizada como
Sala de Aula Invertida, foi proposta inicialmente pelos estudiosos Lage, Platt e Treglia e
aplicada pela primeira vez em 1996 em uma
disciplina de Microeconomia da Universidade
de Miami, em Ohio, Estados Unidos. Segundo
seus idealizadores, a necessidade de inverter
o fluxo da aula surgiu da observação do desenvolvimento apresentado por seus alunos,
os quais não atingiam a aprendizagem esperada e apresentavam formas diferentes de estudar e aprender.
Assim, propuseram uma aula na qual,
primeiramente, os alunos tinham contato com
o material a ser estudado por meio de leituras, vídeos e apresentações em PowerPoint.
A realização de exercícios computados para
pontuação na nota, gerados aleatoriamente e
avaliados periodicamente em ambiente on-line,
garantiam que os alunos estudassem os materiais disponibilizados.
Dessa forma, os professores comprovaram que o tempo empregado pelos alunos
estudando os materiais previamente era mais
bem aproveitado do que se chegassem às
aulas sem terem tido contato nenhum com
os conteúdos. Podemos dizer que esse tipo
de organização discente é um dos princípios
da EaD, uma vez que em muitas instituições
os conteúdos das aulas são disponibilizados
em módulos que contemplam textos, vídeos,
sites, e permitem também o contato com professores e colegas via chat, blog, e até mesmo
presencialmente em plantões de dúvidas ou
avaliações.

Sendo assim, a grande tarefa do professor é preparar, organizar e disponibilizar os
materiais das aulas por meio da plataforma on-line utilizada pela instituição em que atua com
recursos como vídeos, áudios, games, textos
e afins. Por outro lado, nessa abordagem, os
alunos devem prioritariamente organizar o
tempo que será destinado ao estudo desses
materiais, acessando todos os conteúdos disponibilizados nos vários recursos escolhidos
pelo professor.
Borochovicius e Tortella (2014) apontam
que a metodologia Aprendizagem Baseada em
Problemas (PBL – Problem Based Learning)
surgiu na década de 1960, na Universidade
de McMaster, Hamilton, Canadá. Sua definição considera que a aprendizagem acontece
fundamentalmente a partir das experiências
vividas pelas pessoas no cotidiano, as quais
apresentam, muitas vezes, problemas que necessitam de soluções imediatas,
A combinação de aprendizagem por desafios, problemas reais, jogos, com a aula
invertida é muito importante para que os
alunos aprendam fazendo, aprendam juntos e aprendam, também, no seu próprio
ritmo. Os jogos e as aulas roteirizadas
com a linguagem de jogos cada vez estão mais presentes no cotidiano escolar.
Para gerações acostumadas a jogar, a de
desafios, recompensas, de competição e
cooperação é atraente e fácil de perceber
(MORAN, 2017, p.29).

Quando se fala em problemas do cotidiano, a conotação pode parecer negativa, no
entanto, ao pensarmos em desenvolvimento
humano e aprendizagem, percebemos que o
sentido de problema abrange também a conotação positiva, uma vez que os processos
cognitivos e ações realizadas até a resolução
do problema em si colaboram para esse desenvolvimento.
Assim, para que essa metodologia seja
eficaz para a aprendizagem dos alunos, é necessário considerarmos alguns aspectos fundamentais:
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• Cenário ou contexto problemático: selecionar um cenário dentro do contexto que
os alunos fazem parte, algo de seu cotidiano, para que se identifiquem e se sintam motivados pelas atividades de caráter
investigativo que desenvolverão.
• Questões problema: elaboração de questões a partir dos dados existentes e ampliação do contexto que devem aprofundar a partir de suas investigações.
• Resolução dos problemas: investigação e
aplicação dos recursos planejados.
• Resultado e Autoavaliação: elaboração
de síntese, retomando todos os aspectos
desenvolvidos anteriormente ao longo da
investigação, e apresentando as soluções
encontradas para os problemas investigados.
Um exemplo prático de organização e
apresentação de um problema é a utilização
de uma Árvore de Problemas, estratégia que
permite a análise e “[...] representação gráfica
da situação ou problema (tronco), juntamente
com suas causas (raízes) e efeitos (galhos e
folhas)” (CAMARGO & DAROS, 2018).
Entretanto, é importante considerar que,
independentemente do recurso empregado
nessa abordagem “[...] para que não fique teórico, o problema deve buscar conteúdos que
possam ser aplicados na prática, juntamente
com situações que vão envolver habilidades
necessárias para sua resolução” (CAMARGO
& DAROS, 2018).
Quanto aos Objetos de Aprendizagem
são “conteúdos digitais que, além de permitir
alcançar um objetivo educacional, promovem
a reusabilidade dos conteúdos utilizados no
processo de ensino-aprendizagem” (SILVA;
NETO; JUNIOR, 2011). Ou seja, são importantes recursos para os processos pedagógicos na Educação a Distância e considerando
a grande utilização desses conteúdos, tais
objetos, quando disponibilizados na Web são
denominados também de Objetos Digitais de
Aprendizagem (ODA).

Assim, os ODA são recursos importantes para a prática pedagógica. Podemos
citar como exemplos desse tipo de recurso
jogos, animações, simuladores e videoaulas,
que tornam as aulas mais dinâmicas, atrativas e criativas, desenvolvendo conteúdos e
competências, facilitando o processo de ensino aprendizagem ao estimular e incentivar
os alunos ao conhecerem/reconhecerem ferramentas disponíveis na internet.
Para que o professor possa conhecer
mais sobre ODA, destacamos dois exemplos
de plataformas online que disponibilizam inúmeros objetos organizados por série, disciplina
e conteúdo: a Escola Digital e o Portal do Professor (MEC). Embora alguns possuam licença
para uso, outros são disponibilizados de forma
livre, são os chamados Recursos Educacionais
Abertos, disponibilizados sob domínio público
ou licença aberta.
Os professores precisam estar sempre
se atualizando de acordo com as mudanças
tecnológicas, pois há sempre programas, plataformas e formas diferentes de desenvolverem suas aulas e a dinâmica educacional, especialmente quanto ao trato com os alunos
e as formas como se comunicam e trocam
conhecimentos.
A última metodologia que citaremos neste artigo trata da Cultura Maker. Moran (2017)
destaca a pertinência e importância dessa e
das demais metodologias inovadoras aliadas
à tecnologia para a educação:
As aprendizagens por experimentação,
por design, aprendizagem maker, com
apoio de tecnologias móveis, são expressões atuais da aprendizagem ativa, personalizada, compartilhada. A ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada
à aprendizagem reflexiva, para tornar visíveis os processos, os conhecimentos e
as competências do que estamos aprendendo com cada atividade. Aí que o bom
professor, orientador, mentor é decisivo e
a tecnologia digital, também, porque visibiliza todo o processo de aprendizagem
de cada estudante para todos (MORAN,
2017, p.24).
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Como ensina Moran (2017), a Cultura
Maker engloba a cultura do Faça Você Mesmo, expressão do inglês Do It Yourself (DIY),
a qual apresenta como premissa a ideia de
que qualquer pessoa pode construir, consertar,
modificar, fabricar diversos projetos e objetos.
Exemplos de ações desse tipo são os inúmeros vídeos disponíveis na internet que oferecem “truques/dicas” para ações do cotidiano,
pequenos consertos em utensílios domésticos,
dentre outros. No campo educacional, essas
são ações importantes para desenvolver conteúdos, recursos, materiais e ferramentas que
promovam a aprendizagem colaborativa, participativa e significativa na Educação a Distância.

FÓRUNS, CHATS E RECURSOS
VISUAIS COMO FERRAMENTAS PARA
MOTIVAÇÃO
Certamente, um importante marco para
a EAD foram as facilidades proporcionadas pelos avanços tecnológicos. No entanto, essas
ferramentas sozinhas não têm a capacidade
de provocar, incentivar, despertar o aprendizado no aluno; caso isso ocorresse, a internet por si só já teria a capacidade de educar
e ensinar os alunos. É nesse contexto que o
professor, no caso da EAD, o tutor, faz-se extremamente necessário para o sucesso nos
resultados pretendidos pela EAD.
Para que os alunos possam trocar ideias,
tirar dúvidas, estabelecer relações afetivas e
motivar-se para o estudo, é importante que o
tutor utilize os mais variados recursos disponíveis de interação, sejam eles síncronos ou
assíncronos.
Atualmente, devido à internet disponibilizar uma infinidade de recursos tem-se nisso
um facilitador para os trabalhos da EAD. Aquele profissional que souber explorar e empregar bem esses recursos terá nas mãos mais
opções para trabalhar a educação à distância
com seus alunos, além de possuir ferramentas
que lhe proporcionarão provocar a motivação
e gerar a interação entre aluno/tutor e aluno/
aluno.

Na Educação a Distância, o aprendizado
também é a meta primeira a ser atingida. Contudo, para se alcançá-la são necessários que
sejam adequadas as ferramentas tecnológicas
e as estratégias metodológicas, de modo que
possibilitem a integração dos processos educativos aos objetivos do curso e ao contexto
sociocultural do público-alvo.
Particularmente, o fórum de discussão é
uma ferramenta presente em grande parte dos
cursos, pois se utiliza de uma discussão centrada em uma questão contextualizada, a qual
será respondida pelo aluno. O fórum, sobretudo, permite tanto ao tutor quanto aos alunos
complementarem as contribuições postadas.
Assim, todos os envolvidos desenvolvem uma
maior interação em torno da temática que está
em discussão. Para garantir que seja despertada no aluno a motivação e consequentemente ocorra a interação entre os alunos, o tutor
pode procurar trabalhar os fóruns, dos cursos
da Rede EAD, de uma forma mais inovadora,
ou seja, ele pode utilizar vídeos, relacionados
ao módulo de estudo em questão, e a partir
desses recursos visuais estabelecer uma problemática ou reflexão.
Dentro da educação à distância os professores e os alunos têm várias formas de
interagirem, sendo muito importante que os
professores sempre estejam observando e respondendo as questões e tirando as dúvidas de
seus alunos, sem esquecer que esses canais
são interessantes para que estimulem todos
os alunos, para que não deixem de fazer as
atividades dentro dos prazos e que interajam
com os demais alunos, fazendo com que a
aprendizagem seja cada vez mais significativa
e interessante para todos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo propõe discutir metodologias inovadoras na Educação a Distância.
Vimos que nas últimas duas décadas essa modalidade de ensino vem se ampliando na sociedade e conquistando muitos adeptos. Por esse motivo, é necessário introduzir metodologias
adequadas às necessidades dos alunos e profissionais dessa área.
Pudemos conhecer algumas metodologias consideradas inovadoras, uma vez que proporcionam o desenvolvimento de competências tanto para o professor quanto para o aluno que
permitem a aprendizagem significativa, ativa e colaborativa, características essas essenciais
para a qualidade da formação a distância.
Sendo assim, finalizamos este artigo na certeza de que as discussões e reflexões acerca
das metodologias inovadoras na EaD não se esgotam aqui. Pensar educação implica constante estudo, visto que é tema intrínseco à vida e ao cotidiano, essencial para o desenvolvimento
da sociedade. Assim como a mutabilidade inerente ao ser humano, mencionada no início deste
artigo, as metodologias na educação a distância devem ter esse mesmo caráter e contribuir
para a inovação, renovação e evolução dessa modalidade de ensino.
Os cursos da EAD têm a característica do não contato pessoal diário, como o ocorrido nas salas de aulas, porém eles proporcionam ao aluno uma flexibilidade e organização
pessoal, que lhe seja melhor para adequar aos seus horários. Agora, a distância geográfica
pode sim ser diminuída pelo tutor a partir do momento que ele passe a interagir mais com
os alunos, demonstram preocupação com a participação/frequência dos mesmos e procure
contatá-los via telefone ou uma rede social, criando um vínculo de relação tutor/aluno.
Um maior compromisso, dedicação e profissionalismo dos tutores são características
consideradas decisivas para o sucesso e permanência do aluno nos cursos. Entretanto, é de
extrema importância que esse profissional conheça e saiba utilizar corretamente os recursos
horas disponíveis para trabalhar a motivação e interação com seus alunos. É importante o
tutor saber motivar seus discentes e procurar diminuir a distância entre ambos, contudo esse
profissional necessita de um olhar crítico para conhecer e respeitar os seus limites e também
os limites dos alunos, não invadido o espaço do estudante e não se tornando assim um incômodo ou inconvenientes, quando do envio demasiado de SMS ou de contatos desnecessários.
Os professores, em sua maioria, não se sentem valorizados na conjuntura do planejamento para EAD, pois acreditam que não estão sendo considerados o histórico acadêmico e
o talento intelectual do corpo docente nos programas de educação à distância.
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A IMPORTÂNCIA DE GERENCIAR CONFLITOS
RESUMO: No presente artigo pretende-se abordar o tema sobre a “arte da convivência”, pois hoje
conviver com familiares e com a sociedade tornou-se uma arte, principalmente no que se refere a
gerenciar conflitos diários, especialmente no que se refere ao contexto educacional. Os conflitos
sempre existiram e são uma realidade presente, mas relações humanas e de trabalho. Nos últimos
tempos, o sistema econômico, o mercado e a concorrência tem estimulado comportamentos
baseados em princípios de competição, o que parece refletir nos relacionamentos interpessoais,
gerando novos conflitos e acirrando disputas nas mais diversas relações. As Instituições de Ensino
estão sofrendo as consequências deste novo comportamento, com sua harmonia ameaçada, ou
mesmo afetada. Assim, define-se o que é conflito, quais as atitudes que o gestor educacional
e funcionários têm perante o conflito, principais fontes de conflito, as melhores estratégias para
lidar com o conflito.O gestor educacional precisa ser acima de tudo um gestor de pessoas que
exige algumas competências, como: conhecimento, determinação, ética, liderança de pessoas,
visão global, capacidade estratégica, orientação para resultados, flexibilidade, sensibilidade, senso
crítico.

Palavras-chave: Conflito; Gestão de Pessoas; Administração de Conflitos; Gestão; Gestão
Educacional.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo como exposto no resumo, tem como objetivo geral abordar o tema sobre a “arte da convivência”, pois hoje conviver com familiares e com a sociedade
tornou-se uma arte, ou seja, um verdadeiro conflito geral em sociedade, mais
especificamente entre escolas, pais e filhos/ alunos.
E, para contextualizar este tema, façamos uma reflexão de como o “conflito” é abordado
por nossos historiadores desde o início da humanidade até os dias atuais, de forma bem geral.
Segundo estudos, o conflito existe desde o surgimento do homem e conforme este se
desenvolveu cultural e tecnologicamente, foram mudando a intensidade dos conflitos, sua
magnitude e também o número de envolvidos nestes, assim como torna-se importante ressaltar
que devemos considerar os fatores que os influenciaram.
A escola, como uma das maiores instituições de formação de caráter humano, cujo
ambiente é recheado das mais diversas inter-relações, deve ter como modelo de gestão de
conflitos aquele que se baseia no diálogo e em princípios como respeito, confiança e comprometimento.
Gerenciar uma Instituição de Ensino implica gerenciar diversos níveis de relação –
relação da escola com os alunos, com a família, com os órgãos governamentais, com os
funcionários administrativos, professores e equipe pedagógica, com a comunidade que está
inserida – e também de inter- relação íntima entre todas as partes.
É em decorrência desse processo de interações que as relações vão se formando.
Moscovici (1988) analisa os relacionamentos nas organizações sob esse ângulo. Ele conclui
que “nas relações interpessoais, existem atividades a serem executadas e princípios que não
podemos esquecer: ética, cooperação, responsabilidade, respeito, companheirismo.
Todos esses sentimentos influenciam positiva ou negativamente as interações e, consequentemente, as atividades desenvolvidas”. Igualmente faz-se necessário saber lidar com os
conflitos, assim podemos superá-los e isso implica em saber, também, gerenciá-los.
Porém, muitas pessoas não sabem como administrá- los, possuem dificuldades para
falar em conflitos, independente das variáveis que o envolvem, daí a necessidade do feeling
(sensibilidade, tato) para que lidemos com situações conflituosas, embora por si só, o feeling
não seja uma solução eficaz e eficiente que atenda todas as partes envolvidas.
Deverão ser utilizados procedimentos para lidar com estas situações, a fim de possibilitar um resultado que agrade as partes envolvidas e estes não estão constituídos de regras
que deverão ser seguidas como passos incluídos numa cartilha, afinal cada caso é um caso.
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Ao gestor de pessoas cabe aptidão para gerenciar conflitos, entre outras tarefas que
deverá desempenhar no seu cotidiano, a qual hoje é exigida para qualquer profissional. Não
devemos esquecer que o setor de atuação, tipo de gestão, objetivos organizacionais, missão,
valores, estrutura organizacional, estratégias implementadas, entre outros fatores, podem influenciar no conflito.

Gerenciar uma Instituição de Ensino significa interagir com pessoas, conciliar vontades,
gostos, emoções e estilos peculiares e mediar interesses, percepções, necessidades e expectativas diversas.
Como a gestão de pessoas pode envolver aspectos subjetivos ou inconscientes, é
importante considerar esses elementos sutis envolvidos no processo. Assim sendo, gerir organizações implica também em gerir pessoas e conflitos.
Podemos definir a gestão de conflitos como a capacidade de prever tensões, identificar
fontes, impedir o crescimento dos desacordos e encontrar soluções satisfatórias para todas
as partes envolvidas, visando uma gestão eficaz.
Dentro desta temática alguns autores preconizam e abordam o gerenciamento de conflitos como: Taylor, Fayol, Weber, Thomas.
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O QUE É CONFLITO
“O conflito é um desacordo e, em geral, as
pessoas entram em conflito por divergência (incompatibilidade) de valores, necessidades, opiniões e desejos de uma ou de ambas as partes”
(ZAPAROLLI, 2009).

Eles fazem parte da nossa vida e sinalizam a necessidade de criarmos algo novo para
lidar com situações que não somos capazes de
resolver com a nossa forma imediata de agir. Portanto, o conflito é natural e inevitável nas nossas
relações.

Conflito é sinônimo de embate, oposição,
pendência, pleito. Por haver diversas nomenclaturas para esse recorrente fenômeno nas relações
pessoais, a expressão “conflito” costuma ser
usada como sinônimo de “controvérsia”, “disputa”, “lide” e “litígio”.

Os conflitos funcionam como alavanca
para aperfeiçoar a cooperação, o diálogo e o
ambiente de convívio. Manter uma boa relação
entre professor e aluno é essencial para que os
conflitos sejam vistos de outra maneira. O educador deve ser visto como um mediador e não
como um inimigo.

Embora seja difícil definir o conflito (que se
reveste de múltiplas formas em diferentes contextos), pode-se dizer que ele é um desacordo, uma
contradição ou uma incompatibilidade entre posições apresentadas a partir da “incompatibilidade
entre objetivos, cognição e emoções”.

A gestão de conflitos dentro do ambiente
escolar é algo que requer mais preparo dos professores, coordenadores e gestores das instituições de ensino, de forma a entender, antecipar e
responder adequadamente à tipologia de conflitos que surgem cada vez com maior frequência.

Na Psicologia, o conflito pode ser visto
como “estado provocado pela coexistência de
dois estímulos que disparam reações mutuamente excludentes” (HOUAISS, 2001).

Os conflitos existentes dentro do ambiente
educacional podem ter origem de outras fontes
e não unicamente de dentro da escola. Os indivíduos normalmente trazem para dentro do ambiente de ensino uma carga de natureza social
e individual significativa, afinal, as diferenças de
interesses, desejos e comportamentos variam de
aluno para aluno.

Para compreendermos o que é conflito,
vamos refletir um pouco sobre alguns conceitos. Antes, porém, imaginem ao que o conflito
normalmente está associado.
Frequentemente, as pessoas o associam a
reações agressivas e destrutivas, representadas
pela briga ou, em um sentido mais amplo, pela
guerra.
E quem são as pessoas que têm conflitos
em suas relações? O impasse caracteriza melhor
o conflito do que a briga. Portanto, se o conflito
não é a briga, quem entra em conflito não são
apenas as pessoas consideradas “brigonas”.
Sob a perspectiva de que o conflito está
associado a um impasse, será que existe alguém
que não tenha conflitos? Parece que não. As pessoas podem lidar de formas diferentes, mas todos têm conflitos.

Contudo, é preciso repensar a forma de
lidar com os alunos e adotar modelos de gestão
que sejam capazes de dar a resposta mais adequada. Ignorar a existência dos conflitos e deixar
que a solução ocorra de forma espontânea certamente não é a melhor maneira.
Os envolvidos resolvem com seus próprios
métodos, resultando, em muitos casos, em diferentes níveis de agressão (física, emocional, moral etc.). As dificuldades na resolução dos problemas em ambientes de ensino se acentuam
quando não há uma estratégia eficaz na identificação, avaliação, resolução e acompanhamento
do conflito eventualmente instalado.
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Portanto, delegar conflitos não cabe apenas aos professores que simplesmente podem
resolver em sala de aula alguns conflitos, por
muitos ficam na dependência de outras autoridades e situações para conseguirem resolver.
Desse modo, certamente não é a maneira mais
adequada de lidar com as situações atribuir esta
responsabilidade apenas aos professores.
É uma solução incompleta porque, caso
ainda haja desavenças entre os alunos, estes
irão prolongar o problema. Os gestores devem
ser notificados pelos professores sobre os problemas dentro de sala, buscando compreender
a fundo as motivações do conflito.
As escolas precisam desenvolver estratégias de gestão para intermediar os conflitos
existentes ou em processo de gestação. Uma
das formas é a criação de grupos de discussão
e análise do tema, com autonomia para propor
à escola estratégias e medidas preventivas à instalação de eventuais conflitos.
Lembrando que, nesse caso, o aluno tem
uma participação importante nesse processo
pois, normalmente, ele faz parte do conflito e
necessita ser envolvido em estratégias para a
solução.
Cabe à instituição escolar intermediar e se
fazer presente, com regras, rotinas, disciplina, respeito, recepção e tolerância a fim de, não somente prevenir, mas agir de forma a não negligenciar
e menosprezar o conflito. Estar aberto ao diálogo
e mediar a situação contribui significativamente
para a melhoria das relações.

A GERAÇÃO DE CONFLITOS
O conflito afeta o desempenho de uma
equipe em vários níveis, interferindo na produtividade, assim muitas organizações não admitem
que o conflito existe no seio de suas instalações,
pois este pode representar uma falha ou uma
perda de controle sobre as ações da empresa
podendo ser um indicador de que esta não está
bem, além do que subsiste a ideia de que a existência de um conflito numa equipe revela falta de
solidariedade e de colaboração.

Os conflitos podem ser pensados de maneiras diferentes, desde o conflito intrapessoal
até os conflitos entre as nações e os governos.
Podemos pensar que o conflito é uma expressão
de incompatibilidade, desacordo ou diferenças
entre pessoas ou organizações.
O conflito pode existir em nível individual, grupal, entre as funções, organizacional e
ambiental (Carvalho Ferreira, Neves e Caetano,
2001). Em cada nível do conflito a pessoa ou o
grupo, irá assumir uma estratégia perante a situação, ou seja, os seus objetivos. Esta estratégia
funciona como uma espécie de guião, regras gerais para cada uma das partes, que irão orientar
a forma de lidar com a outra parte.
Este ponto de vista não é novo e provém
de anos, das teorias de gestão clássicas, como
as de Taylor, Fayol e Weber. Esses autores preconizavam a eliminação de todas as fontes de
conflito, a emoção, de todos os elementos irracionais, de modo a produzir uma organização
mais produtiva.
Pensavam que seria através de determinadas estruturas organizacionais (como ter regras
específicas, estabelecer procedimentos, criar
hierarquias e cadeias de comando bem claras e
definidas) que os conflitos seriam minimizados.
Assim, segundo esta perspectiva, em qualquer
empresa bem organizada e bem dirigida não haveria conflito. A eficácia organizacional seria alcançada por meio da harmonia, da cooperação
e da ausência de conflito.
No estudo de Thomas (1991), percebemos que os gestores consomem diariamente
cerca de 20% de seu tempo a gerir conflitos.
Logo, podemos afirmar que o conflito faz parte
do cotidiano das pessoas e que a gestão de
conflitos numa organização é vital para seu bom
funcionamento e para sua sobrevivência, numa
economia cada vez mais globalizada e competitiva.
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Apesar da aceitação do conflito como inerente à dinâmica da organização, devemos levar
em conta que o conflito pode ser positivo ou negativo nos seus efeitos (Cunha, Silva & Moreira,
2003; Robbins, 1974; Salgado Velo, s.d.).
Podemos destacar alguns efeitos positivos
do conflito (Chiavenato, 1999; Cunha, Silva e Moreira, 2003):
• Pode despertar sentimentos e energia
num grupo onde estes podem descobrir meios mais eficazes para realizar
as tarefas e encontrar soluções criativas e inovadoras.
• Uma boa solução de conflito pode solidificar sentimentos de coesão e identidade dentro do grupo.
• O conflito pode servir como mecanismo de correção dos problemas existentes e evitar problemas mais graves.
• Uma boa solução na qual as duas partes ganham, traduz-se num aumento
da coesão do grupo e, eventualmente,
num aumento da produtividade.

OS ASPECTOS NEGATIVOS, POR OUTRO
LADO SERIAM
• O conflito fora de controle, destrutivo,
pode criar um ambiente de trabalho
hostil, prejudicando o desempenho das
pessoas.
• As pessoas vêem seus esforços bloqueados, ficam frustradas e podem até
desejar vingar-se.
• Ao lidar com o conflito, gastamos muita
energia e não investimos no trabalho,
pois vencer o conflito passa a ser mais
importante.
• A cooperação entre as pessoas passa
a ser substituída por comportamentos
de tensão que acabam prejudicando
o bom funcionamento da organização
e influencia negativamente na natureza
dos relacionamentos existentes entre
pessoas e grupos.

Faz-se necessário buscarmos uma definição para este tema, embora não exista
uma definição simples de conflito.
Segundo Thomas (1992, p. 653), o conflito é o processo que começa quando uma
das partes percebe que a outra parte a
afetou de forma negativa, ou que a irá afetar de alguma forma. Esta definição possui
três características:
• O conflito tem que ser percebido, senão, ele não existe;
• Tem que existir uma interação;
• Tem que haver uma incompatibilidade
entre as partes.
Serrano e Rodriguez (1993), pensam que
o conflito é um encontro entre duas linhas de
forças, com direções convergentes, mas em
sentidos opostos, resultando desse encontro a
necessidade de uma gestão eficaz da situação,
de modo a ser retirado algo positivo dela.
Apenas citando Coser, este afirma ser o
conflito uma luta baseada em valores e pretensões aos escassos poder e recursos, onde o
objetivo do oponente é neutralizar, magoar ou
eliminar os seus rivais.
É sabido que o conflito faz parte do relacionamento humano, mas não é necessariamente
aquele que acaba com ele. O que pode acabar
com o relacionamento é a maneira como se lida
com o conflito, sendo que ignorá-lo ou abafá-lo
pode gerar o caos.
Nas organizações a relação é a mesma,
pois todos se relacionam, logo é necessário criar
ferramentas para gerenciar os conflitos, canalizando-os de forma positiva, tirando o máximo de
proveito da situação.
Para se chegar a um consenso é necessário que ambas as partes tenham a capacidade
de comunicar, ouvir e questionar, pois solucionar
um conflito exige o estabelecimento de um diálogo onde as partes se colocam na busca de um
desfecho satisfatório para ambos os lados.
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Na maioria das vezes o conflito é considerado como negativo, porém nas organizações
ele pode servir para estimular a criatividade e a
inovação gerando satisfação e motivação.
Mas para que isto aconteça o papel da liderança tem que ser de comprometimento, deve
conquistar a confiança e o respeito dos seus liderados, pois o bom líder é aquele que vê no
conflito uma forma de estimular seus liderados a
crescerem e perceberem o momento atual como
um desafio a ser vencido.
Diante do exposto, a modernização e reestruturação do processo produtivo deixou de ser
uma opção e passou a ser uma questão crítica
no alcance da qualidade nos serviços.
A rapidez nas decisões, tão importantes
hoje, é facilitada com a racionalização das atividades e com a ajuda das recentes tecnologias,
pois esta é uma das chaves mais importantes
para melhorar a eficiência.
Atualmente, com a concorrência acirrada
que as organizações vivenciam, faz-se necessário criar um diferencial que não seja fácil de ser
copiado.
Uma das possibilidades é criar um ambiente de trabalho agradável, criativo, competitivo,
diferenciado para que seus funcionários possam
desenvolver suas atividades, de tal forma que a
organização consiga aumentar sua lucratividade.
Este tipo de ambiente proporciona melhor
qualidade de vida, o que acarreta a menor geração de conflitos desnecessários e improdutivos.
É no calor do conflito que, muitas vezes,
surgem ideias que quebram paradigmas. Afinal,
se elas não fossem ousadas e inovadoras, não
provocariam resistências nem discussões.

As mudanças aceleram o mundo e, especialmente nas organizações, estão os desafios
de repensar e refazer as boas práticas sejam elas
na solução de conflitos até a obtenção do sucesso, de forma que ambos sejam harmonizados.
Assim, lidar com os sentimentos, os próprios e os dos outros, é uma arte, portanto precisa ser cultivada e treinada como qualquer arte.
Pois, sabemos que todos esses sentimentos influenciam positiva ou negativamente as interações e, consequentemente, as atividades desenvolvidas”. Igualmente faz-se necessário saber
lidar com os conflitos, assim podemos superá-los
e isso implica em saber, também, gerenciá-los.
E para concluir, como já exposto no resumo deste artigo, a partir de definir o conceito
de conflito, saber quais as atitudes que o gestor
educacional e funcionários têm perante o conflito
e as principais fontes de conflito, devem procurar as melhores estratégias para lidar com os
conflitos de modo geral, mas cada um com sua
própria especificidade dentro e fora de sala de
aula, incluindo, o contexto, a sociedade, a família,
os gestores e principalmente, os alunos/ filhos
envolvidos.
Porque muitas vezes, o gestor educacional
precisa ser acima de tudo um gestor de pessoas que exige algumas competências, como:
conhecimento, determinação, ética, liderança de
pessoas, visão global, capacidade estratégica,
orientação para resultados, flexibilidade, sensibilidade, senso crítico para lidar com cada situação,
cada um, e sempre com o auxílio dos responsáveis pais e gestão escolar e os próprios alunos.

E para que as discussões aconteçam, é
preciso valorizar a diversidade de tipos humanos
que compõem as equipes, pois cada um tem o
seu papel e todos os papéis são
importantes.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA E SEUS DESAFIOS
RESUMO: Este trabalho define de acordo com estudiosos da área de educação, a prática do
professor, sua formação, e quais as competências que se fazem necessárias no exercício de
sua carreira. Destaca também a relevância da metodologia adotada pelo professor, a prática
da avaliação contínua e o uso de instrumentos tecnológicos, como recursos para a melhora
da prática docente. Foram analisadas neste trabalho as mudanças da prática do professor que
ocorreram a partir das transformações sociais. Enfatizou-se que a formação continuada oportuniza
a construção de novos conhecimentos, apropriação de novas técnicas de ensino, e ainda a
possibilidade de compartilhar experiências coletivamente. Discutiu-se também como a utilização
das novas tecnologias podem auxiliar na organização do trabalho pedagógico, que exige do
docente o desenvolvimento de novas habilidades, e o domínio das novas linguagens.

Palavras-chave: Professor; Qualificação Profissional; Abordagem Reflexiva.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem por objetivo geral analisar a prática do professor e sua formação
para uma melhor qualificação profissional. Como objetivos específicos sua metodologia, avaliação e a tecnologia usada que utiliza em sala de aula. A constante
discussão sobre o fracasso da educação e a necessidade de profissionais desafiadores faz-nos repensar a prática docente.
Pergunta-se até que ponto pode-se dizer que a formação do professor exige além da formação inicial e o aprendizado no dia-a-dia da sala de aula e reuniões com seus pares, também
necessita de formação continuada e atualizações? Justifica-se este trabalho na medida em que
o processo de formação em uma sociedade globalizada tem a obrigação de ser constante e
é uma realidade a todas as profissões. Associada a esta formação para o desenvolvimento
profissional está o conceito de aquisição e desenvolvimento de competências.
As mudanças são lentas e dependem também da participação da sociedade. O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. A mudança na maneira de ensinar pode aproveitar
conceitos de práticas que deram certo. O resgate das experiências pessoais e coletivas é a
única forma de evitar os “modismos” pedagógicos.
Ao mesmo tempo, é preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem
análise crítica ou esforço de mudança. É preciso estar aberto às novas ideias e procurar diferentes métodos de trabalho, mas sempre partindo de uma análise das práticas pedagógicas.
O conhecimento do professor é construído no seu próprio cotidiano, mas ele não é resultado
exclusivo de sua experiência na escola.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
O papel do professor, sua formação,
competências e carreira constituem temas frequentes nos debates sobre educação, tanto
no que se refere aos aspectos políticos, como
aos pedagógicos.
No plano da formação de professores, a
formação inicial acontece nos cursos de magistério ou superior e a formação continuada,
desenvolvida ao longo da trajetória profissional do docente.
Os cursos de graduação são ministrados num contexto distante da preocupação
com a educação básica. Os professores formadores que atuam nesses cursos, quando
estão em instituições de qualidade, são mais
preocupados com suas pesquisas acadêmicas do que com o ensino em geral, e menos
interessados ainda no ensino da educação
básica. De um modo geral, constata-se concentração maior da participação das mulheres nos segmentos profissionais relacionados
às áreas de saúde e ensino.
Como não se forma um profissional
apenas com as fundamentações teóricas, é
imprescindível o conhecimento prático, que
pode ser obtido a partir de experiências da
carreira profissional ou com a pesquisa e a
extensão realizada nas instituições de ensino superior. Sabe-se que grande parte da
formação é prática, provém da troca de experiências com os colegas de profissão, a
partir de discussão situações que promovam
a reflexão,
Há, certamente, professores com bom nível
de competências e habilidades profissionais, sociais e eticamente comprometidos
com seu trabalho. Entretanto, as deficiências de formação inicial e a insuficiente
oferta de formação continuada, aliadas a
outros fatores, têm como resultado professores mal preparados para as exigências
mínimas da profissão, domínio dos conteúdos, sólida cultura geral, domínio dos
procedimentos de docência, bom senso
pedagógico (LIBÂNEO, 2004, p. 32).

O professor possui papel de mediador do
processo ensino-aprendizagem, e de estimular
a postura reflexiva e investigativa do aluno. Desta maneira ele colabora para a construção da
autonomia de pensamento e de ação, aumentando a participação social e desenvolvimento
intelectual, capacitando os alunos a exercerem
o seu papel de cidadão do mundo e auxiliando
na sua profissionalização.
Nesse contexto o professor precisa saber
lidar com os erros, ajudar os alunos adquirir habilidades como: fazer consultas em livros, entender o que lê, tomar notas, fazer síntese, redigir
conclusões, interpretar gráficos e dados, realizar
experiências e discutir os resultados obtidos.
É no ambiente escolar que, muitas vezes,
as dificuldades de aprendizagem são notadas,
uma vez que o indivíduo não corresponde ao
padrão comportamental exigido para aprender
e desenvolver habilidades específicas.
Os alunos que não atingem um rendimento escolar satisfatório são, eventualmente, rotulados
e discriminados, sem que se considere a existência de outros fatores que podem dificultar o
processo de ensino e aprendizagem.
Os autores Vygotsky (1994), Leontiev
(1978) e Luria (1991) afirmam que os homens
têm uma ação mediadora no processo de apropriação e objetivação da realidade. O professor
precisa ter competências e propor atividades
que despertem o interesse do aluno.
O conhecimento do professor é construído no seu próprio cotidiano, mas ele não é resultado exclusivo de sua experiência na escola.
Esta formação provém de cursos de formação
docente e de programas institucionais de formação continuada. As instituições de ensino
superior devem ser o lugar de socialização dos
conhecimentos acumulados historicamente e
também precisam promover a geração e criação de novos conhecimentos.
Para o docente, não é suficiente possuir
o conhecimento, ele precisa saber como fazer
para que os seus alunos possam se apropriar
destes conteúdos, aprendê-los.
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A PEDAGOGIA TRADICIONAL E A
PEDAGOGIA REFLEXIVA
As transformações ocorridas no cenário educacional após a aprovação da LDB de
1996 (BRASIL, 1996), provocaram a reestruturação do processo de ensino e aprendizagem. Foram valorizadas as competências,
habilidades e a formação profissional do professor.
Na sociedade atual, as competências
são essenciais para que o indivíduo tenha sucesso na vida social e profissional. A forma
de conduzir suas relações, responsabilidades
e carreira são determinadas pela capacidade
de conviver e resolver as situações cotidianas
e os resultados dependem da forma como
os problemas são solucionados. A sala de
aula é um espaço constituído por indivíduos
oriundo de diferentes meios sociais, formação religiosa, configurações familiares, poder
aquisitivo e os professores precisam liderar
essa diversidade e resolver conflitos utilizando-se de seus conhecimentos adquiridos ao
longo do processo acadêmico.
A abordagem reflexiva considera todo
processo pelo qual se aprende e ensina-se
concomitantemente. Esta ganhou destaque
como proposta educacional para o enfrentamento do analfabetismo e da evasão escolar.
Caracterizada como capacidade de pensar
e/ou refletir sobre uma ação ou atividade desenvolvida em situações reais de ensino, esta
concepção de ensino contrapõe-se a tradicional.
Na pedagogia tradicional a relação
com o professor baseia-se em autoridade e
disciplina e o aluno é um receptor passivo
do conteúdo. A metodologia utilizada são
aulas expositivas e exercícios além do dever
de casa, desconsiderando os outros meios
e instrumentos facilitadores da mediação e
aprendizagem.

Os instrumentos de ensino limitam-se
ao quadro negro e o giz e apagador e as aulas são expositivas. O método de avaliação se
restringe aos resultados obtidos no produto
final, e se baseiam na aplicação de testes e
provas orais e escritas, desconsiderando o
processo de ensino.
Na pedagogia progressista a escola
precisa se adequar às necessidades individuais e coletivas. A relação professor-aluno
ocorre em um clima democrático, e o docente deve conhecer a comunidade e propiciar
experiências e o protagonista é o aluno, que
precisa ter oportunidades de buscar, conhecer, experimentar.
O conhecimento é algo inacabado, a
ser descoberto e reinventado, baseado em
experiências cognitivas de modo progressivo.
Conceitos e conteúdos precisam ser repensados a partir da experiência do ano anterior, exercícios e provas precisam ser refeitos
analisando sua eficiência, não se pode utilizar os mesmos textos e provas por vários
anos, por uma questão de comodidade. O
professor precisa explorar novas alternativas
teórico-metodológicas para inovar a forma de
ensinar, aprender, pesquisar e mudar sua forma de avaliar.
A avaliação deverá considerar todo o
percurso e vivências do educando em sala de
aula e centrada na qualidade e não na quantidade, no processo e não no resultado. Um trabalho individual, e com aulas bem planejadas
visando tirar as dúvidas dos alunos poderá
ajudar o aluno a melhorar seu desempenho.
O aluno deve ser incentivado a ler artigos na sala de aula que possibilitem a diferenciação do conhecimento científico e senso
comum, e também relacionados à diversidade
cultural. Essa tendência retira o professor e os
conteúdos disciplinares do centro do processo pedagógico. O aluno precisa desenvolver
sua curiosidade, criatividade, inventividade e
torna-se participante no processo de ensino
aprendizagem.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica para o levantamento de dados em
livros, internet e revistas científicas, que debatem e proporcionam reflexões, propostas que
contribuíram para uma maior abrangência da
temática apresentada neste artigo. Especialistas em educação como Nóvoa (1995), Perrenoud (2000) e Morin (2006).

A PRÁTICA EDUCATIVA
A prática educativa traz conhecimentos e experiências culturais que tornam os
indivíduos aptos a atuar no meio social e a
transformá-lo. Através da ação educativa estabelece-se uma troca de influências entre o
meio social e os indivíduos. Tais influências se
manifestam através de conhecimentos, experiências, valores, crença, modos de agir, técnica e costumes acumulados e transmitidos
para as novas gerações.
Em sentido amplo, a educação compreende os processos formativos que ocorrem
no meio social, em várias instituições e atividades. Podem decorrer da organização econômica, política e legal de uma sociedade, da
religião, dos costumes, das formas de convivência humana. Neste contexto, a educação
ocorre em instituições específicas, escolares
ou não, com finalidades explícitas de instrução e ensino mediante uma ação consciente,
deliberada e planificada, embora sem separar-se dos processos formativos gerais.
A escola continua incentivando a aprendizagem mecânica, o modelo clássico em
que o professor expõe no quadro- o aluno
copia, memoriza na véspera das provas, nelas
reproduz conhecimentos memorizados sem
significado, e os esquece rapidamente. Os
alunos passam anos de sua vida estudando,
segundo esse modelo, informações que serão esquecidas rapidamente.
A atualização e a produção de novas
práticas de ensino acontecem a partir de uma
reflexão partilhada nas reuniões pedagógicas

e do esforço em encontrar respostas para problemas educativos. Portanto, há necessidade
de se formar educadores que sejam capazes
de refletir, criar e transformar suas práticas
com fundamentação teórica. Assim, diante
destas reflexões, podemos dizer que existem
outras práticas pedagógicas além da escolar
e que devemos ir ao encontro desses novos
conhecimentos.
Nenhuma mudança vai acontecer se as
condições materiais, salariais e de infraestrutura não estiverem asseguradas. A discussão
sobre a formação é indissociável das políticas
de melhoria das escolas e de definição de
uma carreira docente digna e valorizada.
Há dificuldades dos professores em lidar com novos problemas sociais e psicológicos que acompanham os alunos que entram
na escola (familiares, de saúde, de comportamento social, concorrência dos meios de
comunicação, desemprego, migração).
Os professores não respondem sozinhos pelos fracassos da escola, outros fatores
interferem nos resultados como as políticas
educacionais, os baixos salários, a formação
profissional insuficiente, a falta de condições
de trabalho, falta de estrutura de coordenação
e acompanhamento pedagógico.Todos estes
fatores contribuem para o fracasso escolar.
Segundo Jussara Hoffmann (2013),
A escola vive um verdadeiro apagão. A
falta de professores, a desvalorização
da profissão e má qualificação, faltam
de escolas e escolas sucateadas, falha
de equipamentos, salas de aula lotadas
de alunos, onde impera um ambiente de
indisciplina Enquanto o discurso é de
uma escola inclusiva, a realidade mostra
o abandono dos alunos, onde não há a
possibilidade do acompanhamento de todos os alunos nas suas aprendizagens,
além do descaso com a qualificação e
formação do corpo docente, ausência de
reuniões pedagógicas, a falta de ações
do incentivo à leitura e a recursos tecnológicos na escola (HOFMANN, 2013, p.
23).
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O processo educativo é sempre contextualizado social e politicamente; há uma
relação de dependência da sociedade que
lhe faz exigências, determinam objetivos e lhe
provê condições e meios de ação.

construa sua aprendizagem com autonomia.
Desse modo, o processo educativo contribui
para formar a personalidade e o caráter do
aluno, que refletirá nos seus valores e suas
escolhas (MELLO, 2002).

Os desafios encontrados na escola
estão ligados à fragilidade e vulnerabilidade
em que ela se encontra. Além disso, nestas
instituições encontram-se docentes despreparados, comunidade alienada ao contexto
escolar e mais preocupada em receber os
benefícios assistenciais, gestão centralizadora, onde as relações de poder prejudicam o
funcionamento da escola .

A construção de conhecimentos está
relacionada às práticas e os alunos aprendem participando, formulando problemas,
investigando, construindo novos conceitos e
informações e escolhendo os procedimentos
para resolver as questões propostas (MELLO,
2002).

A prática educativa, portanto, é parte
integrante da organização social. A escola
facilita a socialização entre os indivíduos e
a conscientização acerca do mundo atual e
orienta na busca de novas formas de relações
em detrimento das relações individualistas.

PROJETOS PEDAGÓGICOS
TRANSDISCIPLINARES
O trabalho com projetos constitui-se
uma alternativa para transformar o espaço
escolar em um local aberto à construção de
aprendizagens significativas para todos que
dele participam. Envolve uma mudança de
postura e exige um repensar da prática pedagógica (MELLO, 2002).
Abrantes aponta algumas características fundamentais do trabalho com projetos:
envolvem complexidade e resolução de problemas, possibilitando a análise, a interpretação e a crítica por parte dos alunos. A problematização possibilita a discussão de uma
questão, reflexão e a construção de novos
conhecimentos (MELLO, 2002).
Trabalhar visando à transdisciplinaridade é uma oportunidade de melhorar as formas de ensinar e de aprender, tornando-as
muito mais prazerosas e eficientes. Verifica-se
a necessidade de transpor a especificidade
disciplinar e conhecer os diferentes campos
de conhecimento. A flexibilidade das propostas educacionais possibilita que o aluno

A transdisciplinaridade amplia a noção
de cidadania e a vivência consciente e crítica
dos direitos e deveres. Uma educação com
tais características transcende as questões
intelectuais, políticas, econômicas e culturais
(NETO, 2006).
Mello (2002) ressalta a importância de
sistematizar o conhecimento adquirido. “É necessário produzir uma forma própria de trabalhar coletivamente. O primeiro desafio é discutir com as crianças, que preferem trabalhar
individualmente, a importância do trabalho cooperativo para, a seguir, introduzir trabalhos
em grupo que permitissem essa cooperação.
Desta forma, pode-se vivenciar um processo
participativo de produção de conhecimentos.
Trabalhar juntos é um processo “construído”,
intencional, no qual a mediação do adulto e
a reflexão das crianças são fundamentais”.
Quando os gestores e a equipe escolar
elaboram um projeto pedagógico é necessário partir de um diagnóstico da escola e da
comunidade local, para a elaboração de estratégias que viabilizem o desenvolvimento do
projeto. Por isso é importante que a equipe
trabalhe em parceria tornando possível a realização dos projetos elaborados na escola.
Neste caso o gestor torna-se imprescindível
na elaboração do projeto, já que este possui
os recursos e uma visão de toda a escola
(MELLO, 2002).
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O trabalho com projetos favorece a gestão democrática, pois existe a preocupação
de escolher temas que interessem todos os
envolvidos no processo. Desta forma o tema
pode surgir de várias origens, de um aluno,
um grupo, um professor ou da comunidade
local (MELLO, 2002).
O professor que se propõe a trabalhar
com projeto pedagógico, precisa ter uma postura reflexiva sobre o seu papel e se dispõe
a colocar-se como facilitador e mediador no
desenvolvimento do projeto. O gestor deve
ser democrático, e colaborar para o aprimoramento dos trabalhos escolares além de
exercer sua liderança administrativa e pedagógica, visando a valorização e desenvolvimento de todos na escola. O gestor escolar
deve ser capaz de desenvolver o potencial
de trabalho de toda sua equipe e conversar
para ajudar a resolver as dificuldades encontradas no processo de ensino aprendizagem
(MELLO, 2002).
A equipe escolar é composta também
pelos pais dos alunos e por toda a comunidade de forma geral, que deve ser mobilizada
para que juntos possam promover o principal
objetivo de toda equipe escolar: a aprendizagem dos alunos. Uma escola que viabilize o
sucesso escolar de seus alunos faz com que
a família fique satisfeita com progresso escolar de seus filhos, e como consequência os
pais irão colaborar com o desenvolvimento
das atividades escolares e projetos (MELLO,
2002).
Quando se trabalha com projetos se
faz necessário, a elaboração de atividades
que abordam várias disciplinas, para que o
educando compreenda a relação presente
em várias áreas do conhecimento. A partir
dessa proposta percebe-se a importância de
se trabalhar de forma transdisciplinar e priorizar a leitura e a expressão escrita, tendo por
objetivo auxiliar a compreensão e o desenvolvimento das habilidades necessárias para o
desenvolvimento do projeto (MELLO, 2002).

Muitos alunos apresentam dificuldade
na compreensão de vários temas do currículo escolar, pois não percebem relação com
sua vida, porém ao se trabalhar com projetos
percebem que determinado tema pode ter relação várias áreas do conhecimento, além disso, inicia-se um processo de elaboração de
soluções para problemas diários sob a óptica
de diferentes áreas, tornando mais fácil relacioná-la com situações cotidianas (MELLO,
2002).
O novo projeto pedagógico pode ser
elaborado utilizando os dados analisados
sobre a realidade dos alunos, pode conter
metas simples de ser cumpridas, como um
projeto de leitura por exemplo. Que incentive
a leitura em voz alta para alunos, que os alunos leiam um livro por semana, estimular o
contação das histórias em sala de aula ou em
outros espaços como sala de leitura, parques;
organizar atividades individuais e coletivas de
produção escrita, estruturar um projeto coletivo de produção de um livro (MELLO, 2002).
Mesmo com um projeto pedagógico
bem estruturado e pessoas motivadas, é preciso criar espaços apropriados para as novas
atividades. Caso a escola não disponha de
uma sala de leitura, os acervos poderão ser
distribuídos entre as classes e podem ser organizados numa só sala equipada com mesas e armários. Para deixá-la mais atraente,
almofadas, pufes e fantoches podem fazer
parte da decoração (MELLO, 2002).
Acessar e escolher os livros torna-se
mais fácil quando os exemplares são catalogados por gênero e identificados com etiquetas coloridas. O apoio e parcerias com órgãos
municipais e empresas, ajudam a manter os
docentes em constante atualização e a ampliar a bagagem cultural dos alunos (MORAN,
2003, p.16).
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Entre os principais resultados da capacitação de professores estão as sugestões
apresentadas nos cursos como montagem
de malas de histórias, com livros de gêneros
literários específicos, ficção, contos de fadas,
romances e histórias de terror, para percorrer
as salas de aula e ampliar o repertório das
crianças (MORAN, 2003).
A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares relacionando os diferentes conteúdos em torno de problemas ou
hipóteses que facilitem aos alunos a construção de conhecimentos,
O educador precisa aprender a equilibrar
processos de organização e de “provocação” na sala de aula. Uma das dimensões
fundamentais do ato de educar é ajudar
a encontrar uma lógica dentro do caos
de informações e organizá-las numa síntese coerente, mesmo que momentânea,
compreendê-las. Para isso, o professor
precisa questionar, criar tensões produtivas e provocar o nível da compreensão
existente (MORAN, 2003, p.16).

O professor precisa estar preparado
para mudanças, e aproveitar as experiências
vividas para rever sua prática e usar a tecnologia para compartilhar os conhecimentos.
O mundo mudou e as relações sociais, organizacionais, pessoais, familiares, econômicas, educacionais e tecnológicas mudaram.
A simples constatação da velocidade em que
ocorrem transformações demonstra que estamos diante de uma nova sociedade (MORAN,
2003).
A escola contemporânea interage com
diferentes ferramentas acerca das informações e que convive em diferentes contextos
espaciais e temporais. Além disso, deve auxiliar o aluno nas escolhas e seu projeto de vida
e acompanhar as mudanças e as transformações. A nova dinâmica do mercado passa a
ter poder de decisão influenciando nas formações de opiniões, verificação de valores,

Os alunos dão mais atenção à mídia, televisão, internet do que à escola. O professor, desse modo, não é mais aquele
conselheiro que orientava os alunos a seguirem, de modo seguro, sua vida, através de seus estudos e saberes. Nesse
sentido, a não mais inquestionável autoridade do professor em orientar a lógica
da aprendizagem compete, [...], com as
sedutoras e muito mais atraentes mensagens das celebridades, sejam jogadores
de futebol, artistas, frequentadores de reality shows ou políticos oportunistas. (ALMEIDA, 2009, p. 70).

Na atualidade, existe uma diversidade
de alunos que requerem uma formação para
atender suas necessidades. Logo, a abrangência das informações requer um aprendizado contínuo adaptando o sistema de ensino
às necessidades sociais (ALMEIDA, 2009).

O ERRO COMO ALAVANCA PARA O
CRESCIMENTO.
A concepção de erro no ambiente escolar é, geralmente, relacionada a falhas e
equívocos de responsabilidade do aluno e é
associado à ideia de fracasso, quando deveria orientar ações de superação.
“O erro não é fonte de castigo, mas suporte para o crescimento”, como afirma Luckesi (2002). É por meio do erro do aluno,
que o educador vai identificar o que o aluno já
sabe e o que pode vir a saber, sobre o conteúdo em estudo e reconstruir o conhecimento.
Existem muitas questões punitivas na
avaliação como tempos não respeitados. Os
alunos apresentam um ritmo próprio e o professor, neste contexto, tem de compreender
que, para garantir que o aluno possa ter um
bom resultado deve buscar uma forma de fazer com que, até mesmo aqueles com maiores dificuldades, possam responder (LUCKESI, 2002).
É necessário adquirir um novo olhar
sobre o erro na aprendizagem. O erro é um
indicador de como o aluno está pensando e
como ele compreendeu o que foi ensinado.
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Analisando com mais cuidado os erros, podem-se reformular as práticas docentes de
modo a melhorar o aproveitamento dos alunos (LUCKESI, 2002).
Avaliar o erro do educando é uma tarefa complexa, pois qualquer atitude grosseira
pode provocar transtornos ao processo de
aprendizagem da criança. Acredita-se que o
educador precisa ter cautela ao avaliar o erro
do aluno, para de fato servir de instrumento
norteador de aprendizagem qualitativa. Entre
corrigir o erro e ensinar a pensar sobre ele,
existe muita diferença. Corrigir resulta apenas
em correção sem reflexão. Ensinar a pensar
é desenvolver a consciência crítica, o que
consequentemente promoverá momentos de
aprendizagem. E nas palavras de:
A criança apresentará sentimentos de impotência e insegurança, ao mesmo tempo
em que terá muita vergonha de ser quem
é e sentir-se-á muito incomodada com o
que os outros pensam dela. Essas atitudes levarão ao desenvolvimento de uma
crença na sua incapacidade de ter sucesso, pois tem medo de fracassar e sofre
com isso. É nesse período que a criança
tenderá a assimilar a representação que
tem de si mesma e do mundo, seus valores e crenças com base nesse modelo
(LEIBIG, 2016).

O indivíduo que apresenta a timidez
de capacidade desenvolve crenças limitantes como: “Eu não consigo”, “Eu não sou
capaz”, “Eu sou burra”, “Eu sou limitado” e
essas crenças podem levá-lo a não confiar
em si mesmo e desenvolver sentimentos de
menos valia.
Como consequência, para evitar esses
sentimentos de baixa autoestima, o sujeito
tenderá a desviar o foco de atenção nas aulas e desenvolverá um sentimento de culpa
por não ter se esforçado para atingir os objetivos. Estes alunos precisam de apoio e orientação e a identificação de suas dificuldades a
partir de várias avaliações. Segundo Luckesi
(2006),

A avaliação tem dois objetivos: propiciar
ao aluno o seu desenvolvimento pessoal
através do processo ensino-aprendizagem e apresentar à sociedade a qualidade do trabalho educativo realizado, uma
vez que a avaliação da aprendizagem
também responde a uma necessidade
social (LUCKESI, 2006, p. 171).

Segundo Hoffmann (1993): tem que
corresponder a um projeto de futuro,com novas estratégias pedagógicas “Recuperação
não é repetição. O aluno não se recupera
repetindo o processo. A recuperação, explicações diferenciadas, ações interativas. Recuperar não é repetir, não é olhar para trás, não
é fazer de novo. É fazer melhor, é caminhar
para frente, é fazer diferente”. “Espera-se assim, que a avaliação se torne uma poderosa
alavanca para uma ampliação do êxito da escola” (HADJI, 2001, p. 09).

O PROFESSOR E O USO DA
TECNOLOGIA NA SALA DE AULA
Como esperar que nossos alunos fiquem sentados, quietos e "disciplinados"
numa sala de aula, ouvindo passivamente
conteúdos que podem achar facilmente, mais
atualizados e muitas vezes de melhor qualidade, na internet?
O jovem em contato com os diversos
meios acostuma-se a digerir as informações
que chegam a alta velocidade e diversificada.
Quando esse jovem entra na sala de aula e
encontra o professor diante de um quadro-negro, um giz na mão e o livro didático sobre
a mesa é como se precisasse desacelerar
seu cérebro e trabalhar em slow-motion. Para
alguns estudantes é muito complicada essa
freada brusca e sua natural agitação acaba
sendo vista como indisciplina, tornando assim
ainda mais difícil a atividade docente.
Tratando-se de matemática na educação, o assunto assume um valor estratégico
imediato, pois a maioria dos professores de
todos os níveis educacionais tem nos livros-textos, nas apostilas e na exposição oral, os
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cos em sala de aula. A necessidade de remodelar cursos e métodos de ensino existe em
função de facilitar a árdua missão de educar
e ao mesmo tempo motivar para que o que
for ensinado seja absorvido de maneira prazerosa.
Com o atual avanço e a disseminação
das tecnologias de informação e comunicação, vêm-se criando novas formas de convivência, novos textos, novas leituras e novas
escritas, oferecendo, assim, múltiplos caminhos e alternativas. As novas linguagens
permitem um distanciamento do discurso
monológico da resposta certa, da sequência
linear de conteúdos de estruturas rígidas e
dos saberes prontos. Se o compromisso do
professor é renovar, deve levar em conta a
flexibilidade, a interconectividade, a diversidade que há no mundo das relações sociais e
nos interesses dos envolvidos no processo
de aprendizagem, colocando como meta da
educação o preparo do aluno.
Os recursos informáticos funcionam
como ferramentas de apoio às atividades executadas por alunos e professores envolvidos
no processo. Por isso, o computador não é
mais o instrumento que ensina o aprendiz,
mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo, ou seja, o aprendizado ocorre pelo
fato de ele estar executando uma tarefa por
intermédio do computador.

No entanto, o uso de computadores na
escola ainda não está tão disseminado em
nosso país (e em muitos de nossos vizinhos).
Pesquisa divulgada mostrou que 63% dos estudantes brasileiros dizem que o lugar mais
habitual para acessar a internet é a escola.
Porém, esses mesmos jovens afirmam que
metade dos professores não utiliza nem recomenda a rede. E apenas um em cada dez
entrevistados aprendeu a usar a ferramenta
com um educador.
A sala de aula continua tradicional, às
vezes com audiovisual e filmes apenas para
ilustrar o conteúdo. O computador continua
sendo usado apenas como ferramenta de
apoio ao professor e ao aluno, apesar de que
há muitos espaços para aproveitar mais essa
ferramenta.
Atualmente, com a Internet e a tecnologia, temos a oportunidade de aprender de
muitas maneiras. Com isso ensinar é um desafio hoje em dia, temos subsídios demais,
fontes, diversos modos de ver a vida.
Necessita-se pensar melhor como utilizar a
tecnologia, como ensinar e mediar atividades
diferentes.

Hoje o grande fascínio entre os alunos
é a Internet, a facilidade de acesso às informações e à comunicação com seus colegas
e professores os mantém conectados diariamente. A TV Digital chega com excelentes
possibilidades para implementar as tecnologias educacionais.
Segundo Valente (1999), a análise do
software procura enfatizar em que medida ele
contribui para o desenvolvimento da compreensão, segundo o qual o aluno se prepara
para a sociedade do conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho analisou o professor no que se refere à formação pedagógica, tanto a inicial
quanto a continuada. Foram comparadas as práticas docentes na pedagogia conservadora e a
progressista. Ressaltou-se a importância da dialogicidade na relação professor aluno, e da construção de um ambiente de cooperação.
Sugeriu-se o trabalho com projetos pedagógicos, como uma alternativa para transformar o
espaço escolar em um local aberto à construção de aprendizagens significativas e o repensar da
prática pedagógica, que engloba temas levantados a partir do interesse ou uma situação-problema
dos alunos que se relacionem com os objetivos do PPP e seja baseado na LDB.
A equipe docente através de uma avaliação diagnóstica e das relações cotidianas estabelecidas com a comunidade pode planejar projetos mais adequados a esse espaço social. Assim o
trabalho entre as disciplinas será valorizado e poderá envolver as diferentes áreas do conhecimento.
O professor deve fazer da aprendizagem um processo significativo, no qual o conhecimento a ser aprendido faça algum sentido para o aluno na sua vida cotidiana. Concluiu-se que para
uma melhora na qualidade de ensino existe a necessidade do professor adotar uma metodologia
eficaz e diferenciada, utilizar com competência os instrumentos tecnológicos, fazer o planejamento
e sistematização de atividades, possibilitando uma aprendizagem significativa e dinâmica para o
educando e praticar a avaliação contínua do processo.
O professor precisa acompanhar a aprendizagem do aluno e identificar as dificuldades que
ele encontra para resolver as atividades propostas. Os erros devem ser usados para a busca de
novas estratégias para que o aluno tenha um melhor resultado. O professor deve intervir, ajudar e
orientar o aluno para depois avaliar. A avaliação não deve ser uma infinidade de provas e trabalhos, notas por participação, vistos em cadernos, que não refletem a efetivação da aprendizagem.
A Avaliação contínua pressupõe domínio do fazer pedagógico, clareza do conhecimento
essencial a ser ensinado, aprendido. É uma oportunidade constante para que os alunos apresentem o que aprenderam, com atividades diversificadas e desafiadoras.
As reflexões e discussões sobre avaliação escolar são importantes para que ocorram mudanças que contribuam para que a avaliação cumpra o seu verdadeiro papel, que é o de melhorar
o ensino e a aprendizagem. O profissional da educação deve ser alguém criativo, competente e
comprometido com as novas tecnologias. Essas causam grande impacto na educação e determinam uma nova cultura na sociedade, novos valores e diferentes necessidades aos educadores,
tanto no sistema presencial quanto à distância.
O principal desafio dos pais e professores é ajudar a criança a adquirir confiança em si
mesma, a acreditar na própria capacidade. É importante saber que as pessoas aprendem de diferentes maneiras, e que devem ser utilizadas estratégias adequadas para a aprendizagem e os
critérios de avaliação devem ser revistos.
A atualização e a produção de novas metodologias de ensino acontecem a partir de uma
reflexão compartilhada nas reuniões pedagógicas e do esforço em encontrar resposta para os
desafios educativos. Pode-se perceber que existe uma dificuldade em trabalhar
de forma interdisciplinar. Os professores relutam em deixar seus conteúdos
tradicionais. Para isso é necessário o envolvimento de todos os professores
relacionados para que haja sincronia entre os trabalhos desenvolvidos.

30 - junho/2021 - Educar FCE

602

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Anne. Ludicidade como instrumento pedagógico. Cooperativa do Fitness, Belo Horizonte, jan. 2009.
Seção Publicação de Trabalhos. Disponível em http://
www.cdof.com.br/recrea22.htm. Acesso em 12 Jun. de
2020.
BASTOS. J. A. de S. L. de A. O diálogo da Educação
com a Tecnologia. In:______ (Org.). Tecnologia & Interação. Curitiba-PR: CEFET-PR, 1998.
BRASIL, Congresso Nacional, Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 9.394/96, de 20 de dezembro
de 1996.
HADJI, Charles. Avaliação Desmistificada. Porto Alegre:
ARTMED Editora Ltda. 2001.
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: As setas
do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2013.
______. Avaliação mediadora: uma prática na construção da pré- escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 1993 a.
FRIGOTTO, G. A formação e a profissionalização do
educador: novos desafios. In: SILVA, T.T. e GENTILI, P.
(Org.). Escola S.A. Rio de Janeiro: Vozes, 1996.
LEIBIG, S. Dificuldades de aprendizagem tem solução,
2 Ed. São Paulo: All Print, 2016.
LEIBIG, S. Mentes que aprendem. São Paulo: All Print,
2011.
LEONTIEV, Alexis.. Os princípios psicológicos da brincadeira pré-escolar. In. VYGOTSKY, Lev S. (et al.). Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 6.ed. São
Paulo: Ícone, 1978 a. p. 119-142.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 2004.

MELO L. L.; VALLE, E. R. M. O brinquedo e o brincar no
desenvolvimento infantil. Psicologia argumento. Vol. 23,
n. 40, 2005. p. 43-48.
MORAN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2003.
NÓVOA, Antônio. Profissão Professor. 2º Ed., Porto, Portugal, Editora Porto, 2003. Regimento Escolar, Artigo nº.
129/2006 – Resolução CEE/TO. 2006.
PERRENOUD, P. A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e razão pedagógica. Tradução de
Cláudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 2002
______. Dez novas competências para ensinar. Tradução
Patrícia; Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas
Sul, 2000.
PERUZZOLO, S. R. COSTA, G.M. T. Estimulação precoce: contribuição na aprendizagem e no desenvolvimento
de crianças com deficiência intelectual (di). Revista de
Educação do Ideal. v. 10, n. 21, 2015. Disponível em .
Acesso em 11 de junho de 2020.
PIMENTA, S. G. Formação de professores: identidade e
saberes da docência. In: ______. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 1999,
p. 1534.
VALENTE, J. A. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: Unicamp, 1999.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo, Martins Fontes. 1994.______; Luria, A. R. (1996).
A criança e seu comportamento. In: Estudos sobre a
história do comportamento: o macaco, o primitivo e a
criança. Porto Alegre, Artes Médicas. 1996.
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto
Alegre: Artes Médicas Sul Ltda., 1998.

______. Pedagogia e pedagogos, para quê? São Paulo:
Cortez, 1998.
LUCKESI, Cipriano. Ensaios de ludopedagogia. N.1, Salvador UFBA/FACED, 2006. p. 97
MARCELO Garcia, C. Formação de professores: para
uma mudança educativa. Portugal: Porto Editora, 1999.

30 - junho/2021 - Educar FCE

603

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

Graduada em licenciatura plena em Pedagogia
pela faculdade Uniesp Fit Itapecerica da Serra.
Formada em Letras pela campos Elíseos. Pósgraduada em Alfabetização e Letramento pela
Faculdade de Educação Paulistana. Pós Graduação
em Educação a Distância pela UNIP. Professora
de Educação Infantil pela Rede Municipal de São
Paulo.

ROSELI

MARIA MONTEIRO

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

604

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: A
PRÁTICA PEDAGÓGICA E AS COMPETÊNCIAS PARA ENSINAR
RESUMO: O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica. O
artigo tem como objetivo apresentar a importância das competências para se ensinar em tempos
de pandemia, discorrendo sobre os principais fatores que podem ser trabalhados pelos docentes
em suas práticas educativas. Para esta pesquisa foi realizada uma busca no Portal de Periódicos
da Capes, principal plataforma de publicações científicas no país, com objetivo de sistematizar
os principais trabalhos publicados na plataforma sobre a temática abordada. Com base nas
publicações encontradas, conclui-se que A crise da pandemia de Covid-19 é uma experiência
para que se aprenda a superar lacunas e deficiências educacionais prestados aos alunos do
país na compreensão de fragilidades, medos e silêncios, essas fragilidades, medos e silêncios
tornaram-se mais evidentes no ambiente educacional, comprovando a importância da escola, ou
seja, professores que promovem o processo interativo na escola.

Palavras-chave: Pandemia; Professor; Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

C

ompreender os desafios da prática educacional e da aprendizagem em uma crise
é uma jornada e exploração emocionante, que é um caminho que a necessidade
nos impôs. Explorar novos horizontes e refletir sobre a conexão entre a prática
pedagógica, a formação docente e o processo de ensino durante o período de isolamento
social.
Para Marcelo (2009, p.8), a profissão docente é a profissão do conhecimento, e sua
finalidade é “traduzir esse conhecimento em conhecimento relevante do aluno”. Aprender é um
comportamento complexo cujo foco é influenciado por aspectos políticos, sociais, culturais,
econômicos e pela compreensão do currículo, educação, avaliação, ensino e aprendizagem.
O processamento é no ambiente educacional, também surgiram vários outros pontos de vista
que os profissionais deveriam seguir.
Para Nóvoa (1995), a profissão docente engloba três aspectos indissociáveis: pessoal,
profissional e organizacional, que se tornam mais evidentes durante a pandemia. Os resultados
de um estudo realizado pelo Peninsula College (2020) em escolas desde abril deste ano são
muito significativos, pois 83% dos professores brasileiros não estão preparados para o ensino
a distância, enquanto 88% apontaram quem é o primeiro A escola virtual já possui ensinou
em salas de aula após a pandemia.
Sendo assim, notamos que a prática pedagógica é retratada como um campo fértil para
compensar os momentos históricos vividos pelas escolas em 2020. Nessa realidade, a prática
pedagógica assume uma forma diferente dos eventos que ocorrem em uma pandemia. Para
compreender melhor a doença COVID 19, recomendamos o uso de Covid 19 para doenças
que afetam seriamente a vida social e estabelecem relações com ela.
Em março de 2020, as escolas do país estavam em isolamento social e seus servidores
funcionavam remotamente. Como resultado, eles tiveram que se reinventar e repensar o processo de ensino de um momento para outro, começando presencialmente. Forçar professores
e alunos a se adaptarem às novas condições impostas sem um planejamento adequado ou
mesmo treinamento de professores.
A situação atual é desafiadora e exige que profissionais da educação e estudantes
abandonem os costumes e a sociedade tradicionais profundamente enraizados Medidas que
visam tentar manter a todo custo um sentido de “normalidade” no processo de formação,
mas não podemos negar que a educação e a formação escolar tiveram um impacto profundo,
principalmente na organização da própria prática pedagógica.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA E OS
DESAFIOS QUE EMERGEM DA
DOCÊNCIA EM TEMPOS DE PANDEMIA
Nesse "novo normal", os profissionais
da educação tiveram que repensar as formas
de interação e mediação a serem utilizadas
no processo ensino-aprendizagem, pois foram
obrigados a se reinventar e a promover alternativas que permitissem desesperadamente
aos alunos o acesso ao conhecimento. Tente
"salvar" o ano escolar.
Os professores apresentaram suas
práticas pedagógicas de diferentes maneiras. Alguns tentam ser criativos, para inovar
suas práticas, outros monitoram de perto sua
própria ideia de ensino e aprendizagem resilientes para mudar, e outros, perdidos e atormentados sem esse processo reapresentou
e mostrou à sociedade uma realidade que
tem gerado inquietações, medos, críticas e
reflexão, mas ainda requer medidas efetivas
que preparem a escola e seus profissionais
para situações tão imprevisíveis como são
atualmente conhecidas.
Essa “nova realidade” também amplia o
espaço de debate e reflexão sobre questões
que historicamente têm temperado a educação. Relacionando o momento atual por meio
de comparações na trajetória histórica que
a educação já percorreu, nos processos de
inovação pedagógica, na autorregulação, na
construção da autonomia, dos professores e
alunos para superar o fracasso escolar, para
ganhar espaço e nas competências e habilidades de que os professores precisam, enfrentar os desafios que surgem do ensino e
da cultura digital (elementos que sustentam
a prática pedagógica hoje) em tempos de
decadência. A partir dessas considerações,
pretendemos com este texto refletir sobre essas relações que decorrem do ensino e se
estabelecem na prática pedagógica no contexto atual.

Desse modo, apresentam-se abordagens teóricas que permitem compreender
as complexidades da prática educativa de
professores que vivem e trabalham em tempos de pandemia. Com isso em mente, iniciaremos um diálogo com as contribuições
de Perrenoud (2002) para compreender as
competências e habilidades exigidas de um
profissional e enfrentar os desafios que se
colocam no contexto educacional atual, iniciar uma discussão que estabeleça conexões
entre a prática pedagógica e o contexto atual
e ampliar a possibilidade de reflexão sobre a
educação e o processo de ensino e aprendizagem em tempos de crise.
Alguns elementos que estimulam o destaque dos principais desafios representam
uma síntese das considerações expostas ao
longo do texto e permitem ampliar o debate
sobre o contexto educacional pós-pandêmico.
Atualmente, o debate sobre a Prática
Pedagógica no contexto escolar ganha novos
contornos, ao lado de um espaço de discussão mais amplo no meio acadêmico, visto
que a sociedade tem mudado rapidamente
com o avanço da tecnologia e as possibilidades de acesso à informação conhecimento
adicionado aos desafios decorrentes da pandemia em que vivemos.
Para pensar a educação e seu meio
ambiente sob essa nova perspectiva, é necessário sair de nossas ilhas e fazer um trabalho mais amplo e aprofundado. Análise
epistemológica do contexto atual em que a
educação está inserida para compreender os
fundamentos.
Os desafios que daí decorrem e a procura de formas de (re) repensar a prática pedagógica (bem como toda a formação) nos
são atribuídos diferentes papéis. A crise desencadeada pela Covid 19 gerou um cenário
de muitas mudanças nas escolas. As contradições viviam dentro e fora da sala de aula.
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Utilizamos Perrenoud (2002, p. 14),
que apresenta sete requisitos que devem fazer parte do perfil de ensino exigido para o
século XXI. Segundo a autora, esse perfil diz:
“[...] 1. Pessoa de confiança; 2. Mediador intercultural; 3. Facilitador de uma comunidade
educacional; 4. Garantia da lei; 5. Organizador democrático; 6. Emissora cultural; 7. Intelectual ".
Goergen (2000) apud Morosini (2006)
também confirma isso ao destacar quatro
competências básicas para o professor no cenário complexo da educação contemporânea:
1.Competência para enfrentar o provisório, o erro, a ilusão, pois a formação do futuro deve reconhecer o princípio da incerteza, da historicidade e, portanto, manter
aberta a perspectiva crítica e autocrítica.
Compreenda a importância e a qualidade
da peça; 3. Habilidades de comunicação
porque tornar-se um indivíduo requer um
processo de hominização, inserção no
Cultura, no espaço da polis, espaço comum, público; 4. Competência sensível
e ecológica para redescobrir os rostos
perdidos do ser humano, o sensível, o
escuro, o imaginário, o poético (p. 358).

Observa-se que o perfil apresentado
diz respeito a um profissional que trilha caminhos distintos entre a sociedade e a escola,
constrói relações sobre as questões do cotidiano, cultura, economia e consegue interagir
dinamicamente com isso. Processo de ensino-aprendizagem que favorece a construção
de um sujeito cada vez mais independente e
autônomo porque, como diz Freire (2003, p.
47), “[...] ensinar não significa transferência
de conhecimentos, mas oportunidades de
produção própria ou de sua construção cria ".
A pandemia nos obrigou a repensar a
forma como o professor interage com o aluno
e os métodos usados para ensinar e avaliar.
Porém, segundo o mesmo autor, pensar corretamente a escrita tem [...] disponibilidade para
o risco, aceitação do novo e uso de um critério
rejeitando os idosos (FREIRE, 2003, p. 35).

O isolamento social, o trabalho remoto, o uso da tecnologia como instrumento de
mediação do processo de ensino e aprendizagem, as desigualdades no acesso e no uso
das tecnologias vêm abrindo as dificuldades
que as escolas têm de encontrar mecanismos que proporcionem aos alunos a oportunidade de interagir e envolvê-los no processo
de ensino-aprendizagem e, portanto, implica
a busca de métodos de aprendizagem eficientes, o que abre as dificuldades da escola
em se adaptar a novas rotinas. Apesar das
dificuldades, erros e acertos, a maioria dos
professores continua fiel a um PP tradicional
enraizado no século passado.
É importante pensar porque, nestes
tempos de crise, não conseguimos devolver
uma proposta educacional que possa servir
aos nossos alunos? Por que as crianças em
idade escolar estavam tão abertas à evolução? Sabemos que existem vários desafios e
obstáculos, mas é importante retomar as discussões e criar oportunidades significativas
para abordar as oportunidades de acesso a
uma educação de qualidade tão necessária
para os alunos das escolas brasileiras no contexto escolar.
Perrenoud (2002, p. 17) acredita que
cabe ao professor aproximar-se da interface
da prática docente, que pode impor contradições cotidianas, desbravar novos caminhos
e enfrentar dificuldades no ambiente escolar.
Para o desenvolvimento da prática, é importante descrever as condições e limitações do
trabalho real dos professores. Acreditamos
que a compreensão é uma das formas alternativas de melhorar o processo de aprendizagem que visa melhorar as competências
de ensino e aprendizagem dos dias de hoje,
porque faz parte das necessidades reais que
surgem quando se pensa em prática pedagógica.
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Outro fator importante e que agrega
valor é que, na maioria das vezes, a sociedade só culpará o professor pelo insucesso
do aluno, como se ele fosse o único professor envolvido no processo de ensino. Mas é
importante ampliar seus horizontes e tentar
refletir sobre a salvação. Análise de outros
fatores que afetam esses resultados, como
requisitos de admissão e perseverança na escola, interesse do aluno, apoio inclui aspectos familiares, cognitivos, culturais, sociais e
econômicos.
Nessa perspectiva, percebemos também que o debate sobre professores e corpo
docente se ampliou para momentos históricos de nossas vidas, e rapidamente utilizou a
nova rotina da educação a distância, e utilizou
os recursos de tecnologia e mídia em sua prática até então na escola. Realizar atividades
educacionais.
Portanto, percebe-se que a improvisação acabou aumentando o tom crítico das
ações da escola. Porém, as necessidades
atuais devem ser levadas em consideração
para colocar professores e equipes diante de
dois elementos principais: “remodelar a escola no ambiente de trabalho e remodelar a
imagem dos indivíduos e dos profissionais”
(THURLER, 2002, p. 89).
É importante acrescentar que esses fatores têm atrapalhado a prática dos profissionais, principalmente os métodos utilizados
no ensino e aprendizagem, criando, assim,
um sentimento de incompletude na pesquisa
profissional de recursos técnicos como oportunidade de aprimoramento de seus meios
técnicos. Descubra novos recursos técnicos,
mas seja criativo para fornecer educação de
alta qualidade.

O paradigma e a prática criados na
escola são indiscutíveis, indivisíveis e irresistíveis, mas precisam ser superados em um
processo de enfrentamento constante, que
amplia a visão do seguinte: escolas, educação, professores e gestores precisam formular medidas para capacitá-los para isso, para
ensinar e aprender em condições imprevisíveis e para garantir a continuidade das medidas estabelecidas pela organização escolar.
A superação dessa resistência à mudança envolve processos de conscientização
e participação coletiva, que reestruturam algumas relações e se engajam em movimentos que mudam o cotidiano. Como todos sabemos, algumas tecnologias podem causar
distúrbios fortes, inconscientes e desestabilizadores no cotidiano dos professores, fazendo-os reagir de diferentes formas para manter
as atividades cotidianas ou adaptar-se a si
mesmos e estabelecer novas relações. Um
grupo de professores pode criar uma tendência que muda a vida cotidiana (PRADA, 1997,
114).
A mudança de postura anterior às atividades educativas nos trouxe para a perspectiva da dialética e do diálogo. Uma decisão precisa ser feita para mostrar maneiras de reduzir
a eficiência do processo. No entanto, deve-se
ter em mente que qualquer mudança deve ser
intencional e deve ser considerada de acordo
com cada situação vivida pela comunidade
escolar, não podendo ser generalizada como
alternativa ao abismo do processo escolar
comum. No entanto, viver em uma pandemia
nos coloca em um estado de desconforto.
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Para Lima (2010, p. 2), esse aniversário
moderno contribuiu para os seguintes fatos:
[...] Eliminar os fundamentos da sustentabilidade no discurso docente que sustenta a prática educativa escolar, seja ela progressista
ou conservadora. “Ao mesmo tempo, vemos
que os professores têm que se reinventar. Segundo Libâneo (2014, p. 4):
O novo professor precisaria, no mínimo,
de uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula,
habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber usar meios
de comunicação e articular as aulas com
as mídias e multimídias (LIBÂNEO, 2014,
p. 4).

Além disso, o professor deve criar alternativas para atender às suas necessidades,
principalmente ao utilizar a tecnologia para
mediar no processo de ensino, apresentar
diversas sugestões e realizar experimentos
para aproximar o processo das condições
que possibilitem aos alunos adquirir conhecimentos relevantes.
Na ausência de interação, eles estão
acostumados a receber educação em tempo
integral e a criar outras formas de intervenções igualmente qualificadas. Moy In Masetto
e Behrens (2000, p. 32). Cada professor encontrará sua própria maneira de sentir, uma
boa forma de comunicação e uma forma de
ajudar os alunos a aprender melhor. Métodos
de ensino diversificados, organização de atividades e avaliação são muito importantes.
“Porém, essa epidemia vem revelando outras
características relacionadas às novas características exigidas pelos professores na nova
era.

Com o uso da tecnologia, também mudou a forma como os profissionais lidam e
respondem aos períodos de isolamento social. ...Nesse sentido, “a profissão docente é
uma profissão que o especialista deve enfrentar desconhecida e em constante mudança''
(LE BOTERF, 2003, p. 58),
Limitado à transferência de conhecimento do assunto, o método de ensino é de
natureza somativa e seletiva. O uso de
métodos modernos de ensino levará à
marginalização de alguns alunos. Pelo
contrário, se levarem em conta as necessidades dos alunos mais fracos, aqueles
que têm que caminhar muito para cultivar
um senso de aprendizagem e encontrar
seu próprio caminho em diferentes disciplinas podem não apenas, mesmo que
seus pais pensam, mas estão exaustos
nessa tarefa, mas não prestarão mais
atenção em como os alunos mais talentosos podem embarcar rapidamente no
caminho da perfeição (THURLER, 2002,
p.94).

Ressaltamos que a escola, assim como
a sociedade, causará desigualdade social por
contradições lógicas. Por um lado, se esperamos que o processo de atividades escolares
e metodologia de ensino prossiga dentro de
uma certa "normalidade", por outro lado, ocultamos a falta de condições e recursos suficientes para que professores e alunos desenvolvam suas habilidades. Realizar atividades
de forma qualificada para atingir o objetivo
final da educação. Segundo, o isolamento e
a exclusão social de Souza Santos (2020, p.
1), “[... não só torna mais óbvio, mas também
aumenta a injustiça, a discriminação].
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O isolamento social e o sofrimento injusto que causam. “Diante dessa realidade,
a promoção de intervenções coletivas como
planejamento e formação de professores pode
ser uma solução importante para mudanças
significativas. Segundo Trailer (2002, p. 94),
quando os participantes da mudança são formados, há o suficiente espaço de manobra
para resolver os problemas que surgem. "Os
participantes apontaram as fragilidades do
processo, para não deixar ninguém ser dominado pelo destino. O maior problema durante uma pandemia é encontrar com precisão
formas e estratégias para mitigar os efeitos
negativos do isolamento temporário.
No entanto, precisamos estar atentos a
alguns fatos, que certamente levarão a várias
lacunas causadas pela falta de contato pessoal. Interação cara a cara. Prestar a atenção
às discussões importantes:
Apenas obtenha oportunidades suficientes o computador está conectado à Internet. Além de acessar as mídias digitais e
sua infraestrutura, também é necessário
ter uma cultura digital com autoria criativa e cidadania. Linguagem de apoio é o
conhecimento básico de integração e autoria na cultura de rede (SANTOS, 2014,
p. 83).

Segundo Nóvoa (2007) Em uma escola
de aprendizagem, não há razão para substituir
um bom professor, pois aprender não é um
trabalho composto de materiais ou símbolos
inertes, mas uma ação interpessoal com pessoas que são proativas e apresentam certa
resistência ou resistência. Professor (TARDIF;
LESSARD, 2008, p. 35).

Enquanto ensinava sob a influência das
relações interpessoais, não devemos ignorar
o fato de que os professores também são
seres humanos, devemos lidar com a pressão de adaptar instrumentos virtuais, preparar
aulas que estimulem os alunos e, ao mesmo
tempo, exigem exercícios.
De acordo com a história de trabalho
em casa (Home Office), não podemos nos
esquecer das palavras da socióloga e educadora Atié (2020) de “[...] cuidar de quem
ensina”, pois eles também apresentam um
nível de esgotamento igual aos profissionais
da saúde.
Inúmeras mudanças ocorridas repentinamente abalaram o ensino e as escolas sem
um processo de educação, reflexão ou adaptação. O discurso da "nova era" está abalado
e parece estar revivendo sua situação difícil.
Como Fensterseifer (1999) propôs e Stein
(1991, p. 72) citou,
[...] haverá um período de transição "ainda não" Somos nômades e aqueles que
ainda não estão vazios. A questão é como
podemos manter essa situação entre "não
mais" e "ainda não". Ou não há mais uma
sequência, uma interpretação progressista, um projeto de modernidade inacabado
ainda não. O que mais é esse novo tempo? Quais qualidades devem ser dadas?
Como nos vemos nesta nova era? (Grifos
do autor).

Outra ligação importante entre a prática
pedagógica e o processo de ensino é o diálogo e o convite para viver em várias outras
experiências educacionais fora da escola,
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Desta forma, os alunos podem ter diferentes experiências, podem fazer diferentes
combinações e conexões entre eles, a fim
de representa um sujeito com capacidade de aprendizagem, imitação e criatividade, pode expressá-los em diferentes
linguagens e compreender a experiência
e vivência dos outros, podendo inclusive
expressá-la em diferentes linguagens, de
forma a integrá-la em seus próprios pensamentos quando está fascinado (BARBOSA, 2006, p. 19).

O autor não fala sobre a necessidade
de aprender e selecionar recursos de métodos para permitir que o conhecimento mude
efetivamente a vida das pessoas. Os alunos
estão intimamente relacionados com a realidade de suas vidas. Neste breve momento,
nos encontramos como professores, não motores de mudança, e devemos garantir que a
tecnologia não seja apenas o pilar pedagógico de seu trabalho.
Nesse processo, nada mais é do que
uma árdua tarefa, mas um caminho de possibilidades, orientando o aluno a absorver
corretamente o conhecimento e aplicá-lo às
situações práticas do dia a dia. A educação
não vai mudar porque estamos passando por
uma pandemia.
No entanto, ressaltamos que quando
saímos da crise pandêmica Covid-19, podemos olhar para trás, esse período de tempo
foi usado para nos reformular, o que é muito importante. Tomamos uma decisão, mas
nunca nos arrependemos, porque tínhamos
medo de participar da educação no Brasil,
então não tomamos uma decisão. Se você
está considerando um professor de educação física que é caracterizado por incerteza,
fraqueza, imprevisibilidade e rebelião na situação atual, você deve considerar uma reformulação.

As atividades de intervenção no processo de ensino e aprendizagem proporcionam
espaço de discussão suficiente para discussão, pois essas atividades de intervenção podem ser realizadas em uma gama mais ampla
de áreas disciplinares no contexto educacional, ampliando assim o âmbito de compreensão, e com base na oferta de explorar os horizontes dos resultados da aprendizagem. Os
professores são obrigados a "ensinar" neste
ambiente e, então, rapidamente se reinventarem e se tornarem os protagonistas desse
processo, que produzirá novos desdobramentos no "novo" senso comum.

A TECNOLOGIA E O ACESSO À
SOCIEDADE
A tecnologia inicialmente era considerado artigo de luxo, em uma escala de valores absurdos onde apenas as pessoas com
grandes posses ou de uma vida mais privilegiada conseguiria ter acesso, e sempre se
reinventando aos pouco com o surgimento de
novos aparelhos e aprimoramentos de outros
a sociedade aos poucos foi se adaptando ao
ponto de trabalhar e batalhar até conseguir ter
acesso ao tal aparelho de luxo, no decorrer
das décadas a evolução já estava em tudo
quanto é lugar, melhorias foram feitas.
Obviamente houve então uma alta na
procura de informação sobre a tecnológica,
a demanda de pessoas querendo obter tais
aparelhos resultou na demanda de investimentos. Tal investimento que hoje em dia se
mostra eficaz e a cada dia se é deparado com
um novo aparelho tecnológico, o que antes
para alguns poderia ser impossível agora se
vê em todos os lugares.
Por mais acessível que se faça a tecnologia nos dias atuais, nem todos conseguiram
evoluir com elas, para quem nasceu nas décadas de 50,60,70, acompanhar esses avanços não tem sido fácil. Professores e mestres
são seres que sempre procuram buscar conhecimento e estar sempre atualizado, porém
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tais avanços aconteceram muito rápido, mal
pode se adaptar com um, e já é lançado algo
mais atual. Segundo Kenski (2012) justifica
que a tecnologia:
Ela está em todo lugar, já faz parte das
nossas vidas. As nossas atividades cotidianas
mais comuns – como dormir, comer, trabalhar,
nos deslocarmos para diferentes lugares, ler,
conversar e nos divertimos – são possíveis
graças às tecnologias a que temos acesso.
As tecnologias estão tão próximas e presentes que nem percebemos mais que são coisas naturais. Tecnologias que resultaram, por
exemplo, em lápis, cadernos, canetas, lousas,
giz e muitos outros produtos, equipamentos e
processos que foram planejados e construídos para que possamos ler, escrever, ensinar
e aprender (KENSKI, 2012, p.24)
Com a avanço surge também a dependência, com a introdução de novas ferramentas facilitadoras do trabalho e do lazer humano, a tecnologia se tornou um elemento
crucial para a vivência humana. Os benefícios
que as novas tecnologias geram são inúmeros e se estendem a cada um dos setores
sociais, desde a área empresarial até a da
saúde.

A IMPORTÂNCIA DE NOVAS
TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA
A tecnologia é um dos componentes
para uma educação de qualidade, porque a
educação de qualidade tem espectro muito
maior do que somente o uso das tecnologias.
Logo ela contribui, mas não é o único elemento. A formação dos professores, a formação
dos gestores, a formação na escola e o trabalho colaborativo em torno de um projeto
pedagógico consistente faz-se tão necessário
e complementar. Bonilla (2005) enfatiza que:
Acima de um mero avanço, a tecnologia
representa hoje uma virada conceitual, à
medida que essas mesmas não são mais
apenas uma extensão dos sentidos humanos, onde os logos do fazer, um fazer

mais e melhor, compõem a visão do mundo. As tecnologias da informação e comunicação são tecnologias intelectuais, pois
ao operarem com proposições passam a
operar sobre o próprio pensamento, um
pensamento que é coletivo, que se encontra disperso, horizontalmente, na estrutura em rede da sociedade contemporânea
(BONILLA, 2005, p. 21).

As tecnologias são importantes como
apoio, à educação de qualidade pode ser feita sem tecnologias, mas, no mundo atual, no
mundo já conectado em rede ficaria muito
estranho trabalhar todos esse conteúdo sem
essa mediação.
Segundo Gadotti (2005) a grande transformação que está ocorrendo nas relações
humanas em consequência do uso das inovações tecnológicas cada vez mais avançadas pelo ser humano, são as tecnologias da
informação e comunicação. São tecnologias
intelectuais, pois ao operarem com proposições passam a operar sobre o próprio pensamento, um pensamento que é coletivo, que
se encontra disperso, horizontalmente, na estrutura em tendências, de forma progressiva,
decorrente de hábitos e costumes que distância a aprendizagem das práticas permitidas
do saber para cada situação.
É importante tirar o aluno de dentro
da sala de aula e conectá-lo com o mundo,
para o professor também trazer tudo o que
há de mais significativa na escola. Para poder
aprender em qualquer tempo, e em qualquer
lugar. Mostrar que não precisamos necessariamente estamos fisicamente juntos todo dia
para aprender, a escola pode ser repensada
daqui para frente, aos poucos, com apoio de
tecnologias como um conjunto de espaços e
tempos significativos de aprendizagem, que
podem começar em uma sala de aula, podem
continuar no laboratório, em uma biblioteca,
em casa, no trabalho na cidade e no mundo.
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A escola do futuro não pode ignorar
os avanços tecnológicos que ocorreram nas
últimas décadas. No entanto, é preciso ter
nas tecnologias digitais um apoio, e não o
principal protagonista do processo de aprendizagem. O uso dessas ferramentas ainda
exige adaptações dos sistemas de ensino a
utilização de tecnologia dentro do ensino é
um caminho que facilita a aprendizagem, segundo este pensamento Moran (2006, p. 23)
constata:
Aprendemos quando interagimos com
os outros e o mundo e depois, quando interiorizamos, quando nos voltamos para dentro,
fazendo nossa própria síntese, nosso reencontro do mundo exterior com a nossa reelaboração pessoal.

INCLUSÃO DE RECURSOS
TECNOLÓGICOS PARA O ENSINO
APRENDIZAGEM
Ao fazer uma reflexão sobre educação
técnica e tecnologia educacional deve- se então criar uma linha de reflexão e comparação,
para saber qual a diferença entre essas duas
áreas, qual a diferença da ferramenta tecnológica em sala de aula e das metodologias que
envolvem a tecnologia.
Quando se fala de tecnologia, o referencial trata-se desde a tecnologia mais simples
de todas, que é lápis, cadeira, mesa, a estrutura da sala de aula, mas a também se está
falando da tecnologia avançada que são as
programações, as linguagens que hoje dominam o cenário do século 21.
Essa questão de tecnologia ela traz
também um paradigma a ser discutido, um
novo paradigma de compartilhamento da informação por exemplo, de uma sociedade
que não se distancia por conta da tecnologia,
mas pelo contrário que se aproxima, que consegue trocar informações mesmo a grandes
distâncias, essa questão também do ensino
à distância.

Em relação a interação entre esses recursos tecnológicos Vosgerau (1999, p. 3)
denota que:
A inserção dos recursos tecnológicos aliados a habilidades pedagógicas adequadas poderão ter uma grande participação
no aumento de qualidade de ensino, o
seu uso requer planejamento e integração. Os profissionais envolvidos com o
ensino buscarão os profissionais envolvidos com a tecnologia, aliando-se na
busca de um ensino de qualidade aos
nossos futuros professores (VOSGERAU,
1999, p. 3).

Para exercer esse papel de maneira
eficiente é necessário que o profissional esteja preparado e envolvido aos processos e
sistemas necessários para se trabalhar com
a tecnologia, seja somente com o uso da internet que é a ferramenta mais essencial de
todas até por exemplo, um quadro interativo
que mesmo que não sendo comum em grande escala em algum momento pode se tornar
uma realidade no ensino em alguma turma,
ou em uma instituição específica.
Estar preparado para atuar com todas
as ferramentas que possam vir a se mostrar
disponíveis é uma diferencial que o profissional de ensino não pode deixar de ter, pois
a evolução não irá frear. Cabe ao professor
torná-la uma aliada, não existe restrição para
o uso de tecnologia em sala de aula, e ela já
faz parte do dia a dia não só dos professores,
mas também dos alunos, supervisores, diretores e toda a equipe escolar.
O ritmo acelerado de inovações tecnológicas exige um sistema educacional capaz
de estimular nos estudantes o interesse pela
aprendizagem. E que esse interesse diante de
novos conhecimentos e técnicas seja mantido
ao longo da sua vida profissional, que, provavelmente, tenderá a se realizar em áreas
diversas de uma atividade produtiva cada vez
mais sujeita ao impacto das novas tecnologias (SANCHO, 1998, p. 41).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fato é que estamos diante de uma situação de mudança que afeta a educação. Essa
situação visa eliminar o debate, mas apenas para uma compreensão mais clara do processo,
o que requer um aprofundamento teórico e epistemológico mais profundo.
Frente aos métodos emergentes e às “novas” realidades que ainda estamos aprendendo na vida, vemos muitos desafios, mas além de repensar as práticas de ensino, também
precisamos estar atentos à necessidade de aprender com a vida e lidar com a necessidade,
aprendendo com a educação.
A crise da pandemia de Covid-19 é uma experiência para que se aprenda a superar
lacunas e deficiências educacionais prestados aos alunos do país na compreensão de fragilidades, medos e silêncios, essas fragilidades, medos e silêncios tornaram-se mais evidentes
no ambiente educacional, comprovando a importância da escola, ou seja, professores que
promovem o processo interativo na escola.
O perfil do professor mostra que não houve diferença após a pandemia. Também estamos muito claros de que o novo perfil de aprendizagem deve incluir a adaptação à nova lógica
da pandemia. No entanto, nossa escolha não pode ser apenas fornecer aos alunos ensino a
distância não crítico para ganhar o curso de 2020.
Cada professor precisa considerar seu próprio comportamento, treiná-lo e continuar a
inovar, agregando novas referências que possam apoiar e estruturar o ensino em consideração
às condições históricas que obtivemos. Ganhe o privilégio de construir conhecimento coletivo
ao adquirir novas tendências de ensino (por meio do uso da tecnologia da informação para
se comunicar).
Os professores se tornaram seus mestres da prática, eles descobrem métodos, possibilidades, inventam, ajustam e testam recursos e métodos para destruir o processo de teste
x fracasso x sucesso de várias maneiras. Afinal, vivemos um processo cheio de insegurança,
fraqueza, problemas e falta de vontade de ensinar. Insegurança, crenças, conceitos e práticas
têm sido estáveis, instáveis e sujeitos a pressões e dúvidas sociais, mas valem a pena para
refletir e passar para uma ampla “nova especificação”.
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A NEUROPSICOLOGIA NAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS
REGULARES COMO APOIO AOS ALUNOS DEFICIENTES
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo conhecer como se dá o processo de inclusão do
aluno com deficiência pelo sistema de Educação vigente, servindo como base para que a educação
consiga trilhar caminhos significativos, integrando as experiências trazidas no contexto escolar
para que elas ajudem a corrigir os problemas encontrados. Foram colhidas também informações
de bibliografias diversas. As conclusões básicas a que se chega foram que a necessidade
de apoio da neuropsicologia é extremamente importante aos profissionais da educação sendo
de urgente necessidade, observa-se que a rede educacional está defasada, precisando ser
reestruturada. É necessário reestruturar o ensino de forma a corrigir as falhas, apontar os erros
e oferecer uma educação de qualidade para todos com ensino digno para o indivíduo, além de
ser possível constatar que esta pesquisa é excelente fonte de dados que contribui para que se
busquem respostas para os problemas existentes facilitando o convívio e a prática de criar regras
que servirão como apoio em relação ao que se propõe nos projetos pedagógicos escolares.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Criança; Desenvolvimento; Neuropsicologia.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo se inspira numa tentativa de avaliar e propor melhorias para a
área de educação considerando que desde 1996, as políticas públicas veem
buscando, contemplar e favorecer o processo de inclusão, repensando a forma
de apoiando-se na participação dos portadores de autismo, bem como outras deficiências,
em programas criados para contemplar pessoas ditas normais.
Observa-se, que as pessoas deficientes na prática não possuem os mesmos direitos
que os demais cidadãos, não tendo suas singularidades respeitadas sendo consideradas
inferiores, principalmente se portador apresentar características visíveis de sua deficiência,
dificultando o seu trato em sociedade por faltar instrução, uma vez que seus responsáveis
não conhecem os direitos para sua integração impedindo que seja realizado um bom trabalho
para desenvolvimento completo destes indivíduos (CARVALHO, 2006).
Muitos educadores não estão qualificados nem preparados para receber uma criança
deficiente dentro da sala de aula, pois chegam a excluí-la, deixando-a de lado por medo, pena
ou desconhecer sua reação e seu comportamento, enquanto, o viável para educação seria,
considerar seres humanos iguais a todos os outros, com algumas limitações(CARVALHO,
2006).
A partir deste ponto encontra-se a necessidade de discutir as questões ligadas à educação unida a neuropsicologia para que sua introdução nas escolas regulares observando as
dificuldades de oferecer um ensino de qualidade, buscando apresentar soluções para corrigir
tais problemas, incentivando a construção de caminhos que permitam ao deficiente, ser visto como indivíduo pensante, dotado de habilidades específicas, e com potencialidades que
constantemente são ignoradas por completo, devido ao preconceito que estes estão expostos
(CARVALHO, 2006).
O objetivo da educação é, portanto, favorecer a reflexão profissional, a fim de garantir a
determinação da legislação vigente desde 1988, contribuindo para seus avanços.
Entender os desafios que rodeiam os educadores no que diz respeito ao processo de
inclusão e aceitação do autista torna-se muito importante, para que se estimule a criação de
metas que favoreçam um aprendizado significativo a essas crianças oferecendo-lhes qualidade
de vida adulta, incentivando os pais e ou responsáveis a aceitá-los de forma que entendam
que a ideia é usar a neuropsicologia para favorecer a educação para que o aluno se torne
um cidadão produtivo e de bem com a vida.
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A NEUROPSICOLOGIA NAS SALAS DE
AULA DAS ESCOLAS REGULARES COMO
APOIO AOS ALUNOS DEFICIENTES
A Declaração dos Direitos Humanos
do homem e do Cidadão, criada na França,
no Início da Revolução Francesa, em 1789,
traz em seu primeiro artigo, a afirmativa de
que “todos os seres humanos nascem livres
e iguais em direitos” (MEC, SEESP, 2001).
Este documento trata a todos com igualdade,
oferecendo a todos os indivíduos o mesmo
direito independente da classe social a qual
pertence ou da condição física a qual se apresenta.
Desta forma, nenhuma pessoa pode
ser vista de maneira, superior a outra, seja
financeiramente, mentalmente ou socialmente, uma vez que todos são iguais em direitos.
Assim, podemos considerar a educação, um
veículo social responsável por favorecer tais
integrações, buscando oferecer o direito de
igualdade entre os cidadãos, integrando os
diferentes em seu convívio diário, (BATTISTI,
2007).
Porém, é muito difícil trabalhar os diferentes quando as diferenças estão sempre
presentes na sala de aula, uma vez que apesar das diversas discussões que buscam favorecer tal integração, o trabalho educacional
encontra dificuldades que atrapalham o processo de desenvolvimento da inclusão.
A inclusão no processo educacional é
um caminho irreversível para o processo de
inclusão social do deficiente uma vez que as
Políticas públicas buscam favorecer a escolarização de todos os cidadãos (BATTISTI,
2001).
Sassaki (1997) define a inclusão como
uma forma de integração social que visa inserir todo portador de deficiência física ou mental na sociedade, porém com a condição de
que este seja de certa forma, capacitado para
superar as barreiras de acesso ao processo

educacional, sejam elas físicas, programáticas, ou atitudinais, e segue ainda, afirmando
que tal integração dependeria unicamente do
portador de deficiência e de seus pares, (a
família, as instituições e a sociedade) tentando assim alcançar o objetivo de favorecer seu
convívio.
Desta forma, entende-se que para ser
integrado ao meio, o indivíduo portador de
deficiência deveria possuir certa autonomia
física e social para que pudesse assim, conviver com o mínimo de dignidade em sociedade, podendo por exemplo realizar suas
necessidades físicas (usar o banheiro) com
condições dignas e com certa privacidade.
Já Mantoan (2004), defende “a inclusão
como uma saída para que a escola possa fluir
novamente, espalhando sua ação formadora
por todos os que dela participam, modificando
a realidade da escola vigente.” Porém, para
entender como ocorrem estas mudanças, é
necessário que se faça um breve histórico do
processo inclusivo que a educação percorreu
durante um longo período de debates que
visam à integração do diferente na sociedade.
No início dos tempos, a educação era
oferecida somente à elite, só os descendentes de Lourdes, Reis, Condes, Monarcas, ou
pessoas da realeza, tinham direitos de frequentar os bancos escolares, com o objetivo
de serem preparados para assumir o lugar de
seus progenitores, ou para desenvolverem o
trabalho intelectual. Os serviços braçais, ficavam por conta da plebe (ARANHA, 1989).
Mantoan (1997), refere-se a alguns registros religiosos, como os registros do século XIX, que em uma de suas afirmativas,
exigiam qualquer responsabilidade da sociedade sobre os portadores de deficiência, não
sendo culpa ou papel de ninguém olhar por
eles, deixando-os à mercê da própria sorte,
enquanto, a lei de Esparta e da Antiga Roma
os condenava à morte. Desta forma, o indivíduo deficiente, independente de estas serem
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necessidades físicas ou mentais, eram vistos
como um problema social, podendo a qualquer tempo ser descartado de acordo com a
vontade da época.

to, neste período, o princípio de Integração
começa a fazer parte do vocabulário da Educação Especial buscando favorecer seu significado real, o de incluir (MANTOAN, 1997).

A autora segue afirmando que na Europa Medieval, acreditava-se que os deficientes eram anjos enviados dos céus, tendo sua
deficiência como dádiva, ou que estes eram
criaturas malignas que possuíam um pacto
com o demônio, necessitando ser condenados ao exílio ou a fogueira para se purificar.

Em 1969, nos países Nórdicos, surgiram vários movimentos de integração de
crianças com deficiência (Mantoan, 1998).
Esta inclusão possuía o objetivo de atingir
todas as etapas de vida da criança permitindo-lhes adaptar- se ao meio independente
das suas dificuldades. Apoiado 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 contexto.

Durante a Revolução Francesa, surge a
ideia do humanismo igualitário, que se pode
considerar um processo de conscientização
universal. O objetivo principal deste movimento de tomada de consciência, seria considerar na condição de seres humanos, estaria
preparado para pensar por si, colocando a
todos, inclusive o deficiente em condição de
igualdade, porém, pelo preconceito de muitos,
este ainda era visto como o “incapaz”, que
se viesse a ser reaproveitado em sociedade,
seria designado a realizar tarefas braçais de
fácil manuseio (SAWAIA, 2001).
A partir do século XIX, os ideais iluministas se afloraram, despertando projetos
positivistas e socialistas que apesar de defender ideias diferentes, buscavam o mesmo
propósito, incluir, porém a forma com que
esta integração era proposta deixava ainda
o indivíduo com deficiência a margem de um
desenvolvimento significativo.
Ao tratar sobre o assunto, as políticas
públicas afirmam que a inclusão social, e a realidade brasileira e mundial, as políticas públicas, buscam promover uma grande transformação política e social, que garanta a todos
o direito de conviver livremente em sociedade
(MEC,1998).
Em 1950, na Dinamarca os estudos
como Educação Especial acabam em um
novo princípio, de normas que se opunham
às alternativas de modalidades de atendimen-

Nos anos 70, foi assinada uma emenda
à Constituição Brasileira, que tratava o real
direito do deficiente, pela primeira vês, esta
buscava assegurar aos deficientes, a melhoria da sua condição social e econômica, em
relação à educação gratuita (BATTISTI, 2001),
aqui todos começam a ser realmente vistos
como iguais.
Com a reestruturação educacional em
processo, o Brasil, permite os acessos às escolas para a classe trabalhadora, a esta demanda incluía-se também os portadores da
Síndrome de Down, porém, a estrutura que
esta possuía não estava preparada para receber todo este contingente, dando início ao
declínio escolar (Freire e Shor, 1987), permitia-se o acesso, porém, não existia qualidade.
As verbas tornaram-se insuficientes, as
classes ficaram muito grandes e havia poucas
salas. Percebendo tal problema causado pelo
livre acesso às Escolas e Universidades, os
governantes tentaram ainda ao buscar o conservadorismo, existente anteriormente, mas
pelo que vemos hoje, não adiantou (Freire e
Shor, 1987).
Nem todos os alunos com deficiência,
cabem nas turmas tradicionais, pois estes
possuíam especificidades únicas e a forma
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de conhecimento, os professores continuavam presos aos programas, horários, currículos que não ofereciam motivação nenhuma
e as bibliografias eram a mesma oferecida
por séculos, o que segundo Mantoan (2003),
não permitia a escola mudar como um todo,
levando os alunos a mudar para se adaptar.
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.
Com a Revolução 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 a falência a qual esta se encontra
(FREIRE; SHOR,1987).
Ainda na década de 70, a Educação
Especial, contribuiu para o inchaço da escola
pública, necessitando deslocar profissionais
e recursos modificando os métodos e técnicas para garantir aos alunos de necessidades
especiais vagas nas escolas regulares (MANTOAN, 1998).
Com o surgimento desta nova visão de
educação, passou a ser questionado o ideal
político, observando que a escola poderia ser
um espaço de possível construção da cidadania como prática de libertação (FREIRE,
1987). Esta passou a ser vista então como
o local possível de transformação e de mobilização social com o intuito de favorecer a
sociedade.
Neste período, as portas foram abertas
para a educação inclusiva, esta, é marcada
pelo fracasso da evasão, por não possuir características adequadas para tal inclusão uma
vez que o acesso foi oferecido. Os alunos se
sentiam marginalizados pelo constante constrangimento e baixa estima, resultando assim

na evasão escolar que favorece exclusão e
não a inclusão do indivíduo, sendo insuficiente (MANTOAN, 2003).
A inclusão da forma que é realizada torna-se incompatível com a integração do indivíduo portador de necessidades especiais,
o que inclui a Síndrome de Down, pois se
prevê que estes alunos, devam ser incluídos
de maneira radical, sem exceção. (MANTOAN,2003), devendo frequentar as escolas
regulares, mesmo que estas não estejam
preparadas para recebê-los, o que pode ser
considerado um erro uma vez que se busca
oferecer uma educação de qualidade para
todos, o que torna todos os esforços para
receber o deficiente é insuficiente.
Nos anos 90, a Conferência Mundial
Sobre a Educação para Todos, realizada na
Tailândia, oferece acesso a promoção de
igualdade, a ampliação dos meios, dos conteúdos, e do Ambiente da Educação Básica
(BATTISTI, 2001), desta maneira busca-se a
melhora Educacional mundial. Neste mesmo
ano aqui no Brasil, é aprovado o Estatuto da
Criança e do Adolescente, que ressalta os
direitos à Educação garantida na Constituição
(BATTISTI, 2001).
No ano de 1996, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) nº 9394, vigente
atualmente no Brasil, ajusta-se a Legislação
Federal, onde os artigos 58,59 e 60, garantem
aos portadores de necessidades Especiais, a
preferência de acesso às redes regulares de
ensino ( BATTISTI, 2001).
Em maio de 1999, ocorreu a Convenção Interamericana para eliminação de todas
as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, celebrada desta vez na
Guatemala, com o surgimento da Declaração
da Guatemala.
Após vários estudos preliminares, e
buscando atender os referenciais para Educação Especial, elabora-se o texto próprio
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para serem editadas em 2001, as Diretrizes
Nacionais para Educação Especial na Educação Básica em dois temas que abrangem
a organização dos sistemas de ensino para
ao atendimento dos alunos que apresentam
necessidades especiais e a formação do professor (BATTISTI, 2001).
Cronologicamente, as educações gerais, bem como a educação especial, conviveram com mudanças importantes que fizeram
grande diferença para o processo educacional que vivemos hoje.
Os parâmetros legais haviam sido estruturados, porém, ainda havia a necessidade
de reestruturar as escolas para que estas se
adequassem aos alunos que chegavam. Esta
adequação prevista em lei, porém, não alcançou a estrutura física dos prédios adequando
os espaços Escolares oferecidos, os que não
poderiam, ou por alguma restrição não conseguirem adequar-se evadiram-se da escola
por se sentirem rotulados como incapazes, ou
por fugirem do modelo de aluno ideal para a
educação regular (MANTOAN, 1998).
Desta forma, apesar de todos os esforços, a discussão sobre a inclusão que se
torna uma exclusão está bem definida nos
escritos organizados por Sawaia (2001), que
cita que o indivíduo dito incluso sente-se em
sociedade que gesta subjetividades específicas que vão desde o sentir-se incluído, até
sentir-se discriminado e revoltado, pois não
havia o apoio necessário, não só estrutural,
mas também psicologicamente.
A escola é falha, ao receber o deficiente
sem modificar sua estrutura social e política,
continuando a seguir o caminho programado
para alcançar seus ideais, não revendo estruturas, currículos ou programas para a adaptação destes novos alunos. Uma das maiores
barreiras encontradas para se mudar a educação é a neutralização de todos os desequilíbrios que poderiam provocar a velha forma
de ensinar (MANTOAN, 1997). Desta maneira

o professor continua cumprindo o seu papel
de ensinar, algumas vezes a contragosto, talvez por despreparo, ou por preconceito, mas,
estando lá para servir.
Esta decadência educacional leva a refletir sobre a necessidade de unir à educação
a ciência, à falta de estruturação e despreparo bem como a falta de revisão curricular,
atrapalha o processo pois, o sistema exige a
inclusão destes indivíduos, para garantir-lhes
o acesso e a permanência nas instituições de
ensino como lhe é de direito e está prescrita
na LDB , mas não oferece estrutura para isso,
deixando além do medo de falhar resultando
em um possível fracasso, causa a não aceitação do indivíduo portador de necessidades
especiais (MANTOAN, 1997).
A Neuropsicologia pode contribuir para
a transformação da educação a esta nova
forma de educar, transformando o currículo
mecânico que coordenava o que deveria ser
feito, lido, quantas folhas deveriam ser dadas,
qual o tipo de prova o que se esperava do
trabalho, levando um espaço controlado, modificando a realidade, transformando a escola
em um espaço de aprendizagem, recreação e
transformação ,garantindo os encontros juvenis que muitas vezes deixam muito a desejar
estando a quem das expectativas de pais, e
alunos.
A forma com que a escola é administrada não combina com estes atuais objetivos, pois está mais ligada a administradores
ou contadores do que os educadores, pois,
há um modelo a ser seguido por todas elas,
como se alunos e professores fossem sempre os mesmos e se suas necessidades fossem as mesmas, bem como sua localização
e região, criando um desgaste enorme para
quem trabalha e estuda nesta realidade já que
nenhuma comunidade é igual à outra, e as
necessidades são diferenciadas.
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A nova concepção de educação é construída de ideias que garantam o respeito à manutenção dos prédios, materiais, recursos e a
política de utilização da escola como espaço
da escola como espaço da comunidade (MEC,
1998). Neste caso o processo educacional
deve ser apoiado não só em conteúdo, mas
na neuropsicopedagogia desenvolvendo a psique dos alunos que muitas vezes possuem
várias outras dificuldades dando significado
a sua passagem pela escola. Observa-se a
abertura de um leque de oportunidades para
se contemplar o ensino superior, mas não se
modificou o programa para que estes profissionais fossem preparados para lidar com a nova
clientela que iriam receber, não os preparando
para a atual realidade educacional, da mesma
forma que ocorreu com as instituições.
Para que o professor não sofra em sala
de aula, é preciso que as Universidades os
preparem para a realidade que vão encontrar,
levando-os a compreender o limite de seu poder e percebendo que lecionar hoje apesar
da formação recebida e continuar sendo administrada da mesma maneira que a qualquer
outro profissional, ser Professor é mais que
profissão é vocação e que muito da perícia
de transmitir o conhecimento está na prática
do que se faz e de como se faz.
Este processo cria um desgaste profissional enorme, pois o autoritarismo imposto, e
a rigidez apresentada, não são sinônimos de
democracia, mas, é uma falha muitas vezes
assimilada durante a preparação profissional.
Estes são alguns fatos que favorecem
a discussão sobre a Educação e neuropsicologia como apoio ao desenvolvimento do
aluno deficiente que vem caminhando para
que sejam respeitados e valorizados os direitos de uma educação inclusiva, coerente e
digna. Para compreendê-la, é preciso refletir
historicamente sobre o caminho percorrido
para alcançar a cidadania do indivíduo com
deficiência.

COMO UTILIZAR A NEUROPSICOLOGIA
DENTRO DA APRENDIZAGEM DO
DEFICIENTE
É difícil definir uma deficiente, pois há
diversos estudos ligados ao tema, considerando que há a necessidade de analisar
profundamente tais características para sua
definição considerando a Política Nacional
de Educação Especial do Ministério da Educação.
A Secretaria de Educação Especial
(1998) adota o conceito que define o deficiente como aquele que tem impedimentos
de longo prazo, de natureza física, mental ou
sensorial que, em interação com diversas barreiras, pode ter restringida sua participação
plena e efetiva na escola e na sociedade. Os
estudantes com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam
alterações qualitativas das interações sociais
recíprocas e na comunicação, um repertório
de interesses atividades restritas, estereotipado e repetitivo.
Incluem-se nesse grupo estudantes
com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Estudantes com altas
habilidades/ superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e
artes, além de apresentar grande criatividade
envolvimento na aprendizagem e realização
de tarefas em áreas de seu interesse (SEE
1994).
Este saber fazer, diz respeito à motivação, dando ênfase a traços da personalidade
do indivíduo que diz respeito à perseverança, dedicação, esforço, autoconfiança e uma
crença na sua própria habilidade de desenvolver um trabalho importante.
A deficiência pode ter sua origem advinda da herança biológica e da falta de estimulação do meio em que vive a criança,
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propiciando o desenvolvimento precário, defeituoso ou dificultoso, necessitando garantir
a quantidade de estímulos que garantem a
predisposição para o desenvolvimento de sua
característica.

diversas e grupos para estabelecer relações
sociais, não apresenta a percepção acurada
das situações de grupo, capacidade para resolver situações sociais complexas (MEC,SEESP, 2002).

Este saber fazer, diz respeito a motivação, dando ênfase a traços da personalidade
do indivíduo que diz respeito a perseverança, dedicação, esforço, autoconfiança e uma
crença na sua própria habilidade de desenvolver um trabalho importante.

Assim, é preciso apoiar nos conceitos
de neuropsicologia para transformar estas características, analisando e avaliando a curiosidade e a vivacidade mental, contribuindo
para a motivação interna, facilitando a compreensão e a percepção da realidade e da
capacidade de resolver problemas, energia
desenvolvendo a habilidade em assumir e resolver problemas.

O deficiente pode ter sua origem advinda da herança biológica e da falta de estimulação do meio em que vive a criança,
propiciando o desenvolvimento precário, defeituoso ou dificultoso, necessitando garantir
a quantidade de estímulos que garantem a
predisposição para o desenvolvimento de sua
característica.
Neste caso, os alunos apresentam
diversos tipos de necessidades nas quais
apresentam falta de habilidades nas diversas
linguagens de aprendizagem sendo estas
causadoras dos seguintes déficits com na
linguagem intelectual, onde a não há flexibilidade, fluência do pensamento, e a capacidade de associar informações de maneira muito
rápida, mantendo uma por vezes a dificuldade
de ter capacidade de memória muito precisa,
e com pouco estímulo para resolver problemas, limitando sua capacidade.
Na linguagem acadêmica onde a criança deficiente não evidencia aptidão acadêmica específica, sendo que na maioria das
vezes apresenta-se com falta de atenção, de
concentração; causando assim a dificuldade
de aprendizagem, falta de memória, dificultando sua capacidade de produção acadêmica.
Na linguagem Social onde o aluno revela a incapacidade de liderança e caracteriza-se por não demonstrar sensibilidade interpessoal, atitude cooperativa, sociabilidade
expressiva, habilidade de trato com pessoas

O pensamento cognitivo divergente e
conduta criativa, e podem não estar todas
agregadas em um único indivíduo dando assim a entender que um indivíduo pode ser
dotado em uma ou mais linguagens favorecendo ou dificultando a sistematização de
seus comportamentos.
A neuropsicologia contribui para identificar as características da criança deficiente,
não para rotulá-lo diante da sua inquietude e
falta de controle em alguns momentos, mas
para favorecer a construção de uma ação pedagógica adequada para lidar com suas necessidades educacionais, contribuindo para
que se alcance o desenvolvimento das habilidades garantindo uma aprendizagem completa, favorecendo a construção dos limites,
aproveitando todo o talento solidificando o
processo de aprendizagem.
Neste caso as crianças constroem uma
relação humana nas atividades sociais culturais oferecidas de maneira concretas às
crianças mobilizam seus saberes fundamentais pautadas nos conceitos de neuropsicologia que envolvem fatores afetivos, cognitivos,
motores, e linguísticos ao mesmo tempo as
modificam desenvolvendo novos aprendizados durante elas.
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Estas múltiplas experiências favorecem a apropriação de códigos criados pelo
homem dando sentido a todas as relações
com o mundo a natureza e a cultura, estando
estas, interligadas a outros mundos como a
técnica, a ciência, a política e a arte, fazendo
parte da produção humana, relacionadas nelas mesmas.

cialidades sendo possível permitir criar, descobrir e reinventar novas estratégias pedagógicas que incluam atividades que garantam a
participação de todos os alunos, respeitando
as dificuldades e restrições de cada um deles, reconhecendo cada uma das dificuldades
reconstruindo a prática pedagógica conforme
a dificuldade apresentada.

Aprender, portanto, pode ser entendido
como o processo de modificação e aperfeiçoamento do modo de agir, sentir e pensar
informações após, construir a maturação orgânica de cada experiência. O aprendizado
é favorecido devido à relação com diferentes
parceiros na relação das mais diferentes tarefas, por imitação ou por transmissão social.

Esta forma de observar esta nova proposta permite que a criança com deficiência,
tenha a capacidade de vivenciar as experiências oferecidas sendo beneficiada com estas
interações, obtendo uma estrutura adequada
de forma a contribuir para que o aluno com
Deficiência possa participar das atividades
propostas, garantindo a interação da criança
com as outras crianças.

Ensinar baseado nos conhecimentos da
neuropsicologia nada mais é que atender a
necessidade da criança oferecendo-lhe condições para que ela se sinta bem e segura,
suprindo todas as necessidades básicas da
criança garantindo-lhes o sono, o alimento, a
acolhida, o suprimento suas necessidades,
físicas, biológicas e psicológicas, desta forma
pode-se afirmar que cuidar é também educar,
pois ao suprir estas necessidades.
Desta forma estamos contribuindo para
a formação da criança no âmbito global, permitindo que modifique sua maneira pensamento cognitivo divergente e conduta criativa,
tais características, são diversas e podem não
estar todas agregadas em um único indivíduo
dando assim a entender que um indivíduo
pode ser dotado em uma ou mais linguagens
em todas elas, ou ainda em nenhuma dela,
favorecendo ou dificultando a sistematização
de seus comportamentos.
O reconhecimento das necessidades e
o respeito às diferenças que pode ser observadas diante da deficiência dentro de uma
perspectiva neuropsicológica aceitando-as
como desafios a serem superados pela natureza humana sem pré-conceitos, favorecem o
aparecimento e o reconhecimento das poten-

A neuropsicologia contribui para o preparo cuidadoso das atividades de forma que
motive os alunos a realizá-la, organizar atividades diferenciadas e em sequência para
que possibilite que ela seja retomada a cada
passo dado. Possibilitando a exploração, informando a criança às mudanças realizadas
para que ela reelabore mentalmente o mapa
do ambiente em sua mente.
É preciso cuidar para que a criança seja
ajudada de forma conveniente para que mais
adiante ela consiga desenvolver a sua autonomia, estabelecendo rotinas diárias para que
a criança seja mais bem orientada, pois é a
participação da criança que envolve as diferentes linguagens, que a coloca em contato
com o mundo externo, oferecer acesso a diferentes atividades instrucionais, oferecendo-lhe
trabalhos em grupo, para que ela obtenha um
aprendizado cooperativo, participando de diferentes metodologias e diferentes estilos de
aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso que se reconheça a importância da Neuropsicologia para o processo educacional da criança, pois ao reconhecer suas diferenças podemos superar as dificuldades e
reinventar novas estratégias pedagógicas que incluam atividades que garantam a participação
de todos os alunos, respeitando as dificuldades e restrições de cada um deles, reconhecendo cada uma das dificuldades reconstruindo a prática pedagógica conforme a dificuldade
apresentada.
A Estrutura criada contribui para que se ofereçam atividades que garantam a interação
da criança com as outras crianças oferecendo atividades de forma que motive os alunos a
realizá-la, organizar atividades diferenciadas e em sequência para que possibilite que ela seja
retomada a cada passo dado.
A neuropsicologia preparar o espaço físico de modo que este seja funcional, possibilitando à locomoção e a exploração, informando a criança às mudanças realizadas para que
ela reelabore mentalmente o aprendizado, permitindo a ampliação das linguagens, colocando
a criança em contato com o mundo externo, oferecer acesso a diferentes atividades instrucionais, oferecendo-lhe trabalhos em grupo, para que ela obtenha um aprendizado cooperativo,
participando de diferentes metodologias e diferentes estilos de aprendizagem.
Oferecer material adequado sempre que a criança com deficiência necessitar deste para
realizar as atividades propostas, garantindo o tempo que a criança necessita para realizar as
atividades sugeridas, respeitando as limitações da criança. Educar nada mais é que atender a
necessidade da criança oferecendo-lhe condições para que ela se sinta bem e segura, suprindo todas as necessidades básicas da criança garantindo-lhes o sono, o alimento, a acolhida,
o suprimento suas necessidades, físicas, biológicas e psicológicas, desta forma pode-se afirmar que cuidar é também educar, porém ao apoiar o educar na Neuropsicologia buscando
suprir as necessidades, estamos contribuindo para a formação da criança no âmbito global,
permitindo que modifique sua maneira de agir, pensar e sentir transformando ambas as ações
a de cuidar e a de educar inseparáveis de toda ação educativa proposta pelo professor.
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DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NA INFÂNCIA
RESUMO: O presente trabalho de caráter qualitativo apresenta informações teóricas, que sustentam
essa pesquisa e estão amparados pelas ciências cognitivas, nas quais as teorias multidisciplinares
também contribuem de forma significativa para o entendimento do processo da aprendizagem
e também demonstram as causas e dificuldades apresentadas pela criança. Para tanto, foi
realizado um levantamento de conteúdos bibliográficos que tem por objetivo descrever e analisar
as dificuldades, assim como as motivações para o aprendermos tratamentos e prevenções
necessárias, para um melhor desenvolvimento no processo de aprendizagem. Faz-se ainda
algumas considerações importantes acerca da avaliação diagnóstica psicopedagógica e da
intervenção educacional, relacionadas à dificuldade de aprendizagem. Destacando também um
fator muito importante que é o acompanhamento familiar nesse processo.

Palavras-chave: Aprendizagem; Dificuldades; Motivação; Prevenção; Tratamento.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como objetivo, trazer uma reflexão sobre a dificuldade de
aprendizagem da criança, suas causas, características e como ela pode ser
minimizada.

A família é o primeiro espaço de convivência do ser humano, e é uma referência fundamental para qualquer criança, é na família que se aprende e incorpora valores éticos, nas
quais são vivenciadas experiências afetivas, representações e expectativas.
A criança já desde bem pequena experimenta e submete-se às experiências que lhes
são proporcionadas, são as primeiras vivências e ela tem sua maneira peculiar de aprender
e lidar com as situações de aprendizagem. O aprendizado e o desenvolvimento cognitivo
começam muito antes da educação formal, na qual quer que essa educação aconteça, em
casa, na creche, na pré-escola ou no ensino fundamental.
O adulto costuma olhar a criança por meio de suas próprias perspectivas, ao invés
disso deveria refletir e analisar como a criança se manifesta quando lhe é apresentado uma
situação de aprendizagem.
Portanto, é importante saber que para uma criança atingir um grau de compreensão,
nos quais os desempenhos de suas atividades possam ser notáveis, tem que levar em consideração não somente a idade cronológica, mas as influências de desenvolvimento de cada
criança.
Essa pesquisa oportuniza uma abordagem mais minuciosa sobre a aprendizagem na
infância, um assunto tão relevante. Também traz uma oportunidade de conhecermos melhor
o posicionamento de diversos autores que dissertam sobre este tema tão atual, que merece
ser discutido veementemente para benefício da educação em suas diversas etapas.
A pretensão da pesquisa é apresentar as diversas causas que levam o indivíduo ao
déficit de aprendizagem e a uma reflexão sobre como é possível algumas reformulações,
especialmente nos métodos de ensino, enriquecendo o fazer pedagógico do professor e proporcionando oportunidades de aprendizagem para os alunos.
O objetivo deste artigo é trazer uma reflexão sobre alguns aspectos, como: as causas,
intervenções e tratamentos relacionados a dificuldade de aprendizagem na infância.
Os objetivos específicos deste artigo é apontar as características e comportamento dos
indivíduos com dificuldade de aprendizagem, além de refletir sobre as influências emocionais
que podem prejudicar o processo da aprendizagem, descrevendo sobre a importância de
novos métodos, pensando sobre as mudanças no fazer pedagógico, oportunizando o direito
de aprendizagem dos alunos com dificuldade, investigando os aspectos cognitivos e comportamentais apresentados em uma situação de dificuldade de aprendizagem, verificando
influências do meio no processo de aprendizagem, reformulando métodos de ensino para
uma aprendizagem mais eficaz.
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A importância de diagnosticar precocemente as dificuldades de aprendizagem da criança e formular estratégias de ensino que possam contribuir para um maior desenvolvimento
ao longo de toda a vida escolar do indivíduo, e também apresentar medidas de prevenção e
tratamento.
Por meio do contato com os familiares, a reflexão dos professores, profissionais multidisciplinares, sociedade, órgãos governamentais e políticas públicas, é possível encontrar
soluções mais específicas que leve em consideração a realidade do aluno e proporcione ao
mesmo um aprendizado de qualidade, porque nem sempre as estratégias de ensino estão de
acordo com a vivência e nem com meio em que o aluno está inserido.
O que justifica esse trabalho de pesquisa, é trazer uma reflexão, que permita uma reavaliação dos métodos de ensino e um olhar mais específico para o aluno com déficit de
aprendizagem e também a elaboração de projetos educacionais que favoreçam não apenas
o educando, mas todos os envolvidos no processo.
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DEFINIÇÃO DE APRENDIZAGEM
A aprendizagem é o processo no qual os
nossos conhecimentos e habilidades são adquiridos ou modificados, porque estamos em
constante adaptação.
Segundo Gómez e Terán (2009), o aprendizado integra o cerebral, o psíquico, o cognitivo e o social. Desta forma é um processo
neuropsicocognitivo que acontecerá num dado
momento histórico em determinada sociedade,
dentro de uma cultura específica.
Para a neurociência a aprendizagem modifica a estrutura física do cérebro, tornando-o
mais funcional. Uma das descobertas da neurociência foi que a capacidade de o cérebro
fazer conexões entre os neurônios está presente
por toda vida. Assim todo indivíduo é capaz de
aprender algo novo todo dia.
Para Mosquera (1973), a aprendizagem
sempre provoca uma mudança no comportamento da pessoa que aprende. Essa mudança
não é estática, nem unilateral, ela é dinâmica, é
um processo de ação recíproca entre o homem
e o meio trazendo adaptações.
Segundo Schein (1978), aprendizagem
não acumula conhecimento, mas se reconstrói
naturalmente e necessariamente. Aprender é
sempre mudar, inovar. Aprender sempre acarreta a formação de um sujeito capaz de construir sua própria autonomia crítica e participativa.
Aprendizagem é uma mudança relativamente
permanente no comportamento como função
da prática e da experiência.
Para Piaget (1970 / 1997) o conceito de
aprendizagem é muito mais abrangente do que
o significado com que é normalmente utilizado. Ele não se esgota no sentido restrito da
experiência, mas combinado ao processo de
equilibração, assume a dimensão do próprio
desenvolvimento da estrutura cognitiva, o que
significa o crescimento biológico e intelectual
do indivíduo. Ele classifica o desenvolvimento
cognitivo em quatro estágios básicos.

O primeiro estágio sensório-motor ou pré-verbal, que vai até aos 2 anos. Nessa fase a
criança procura coordenar e integrar as informações que recebe pelos sentidos e, restringindo-se ao real. Elabora esquemas de assimilação
que serviram de apoio para construir novas estruturas por meio do desenvolvimento posterior.
É um período anterior à linguagem, no qual a
criança desenvolve a percepção de si mesmo
e dos objetos a sua volta.
O segundo estágio pré-operatório vai de
2 aos 7 anos ou função simbólica é no qual a
criança começa a representar objetos ou acontecimentos, iniciando a aquisição da linguagem.
O terceiro estágio operações concretas,
dos 7 aos 11 ou 12 anos, nesta fase o pensamento concreto é a representação possível. A
criança já consegue classificar, ordenar, corresponder, e já tem noções de tempo, causalidade,
conservação entre outras.
O quarto estágio inclui operações formais
por volta dos 12 anos. Essa fase marca a entrada da adolescência, ela já não depende do
real, é caracterizado pelo raciocínio. Constrói reflexões, teorias e relacionar conceitos abstratos
e raciocinar sobre hipóteses, havendo a libertação do pensamento. Na qual a possibilidade
vem à frente da realidade.
Segundo Vygotsky (1985 / 1998) a aprendizagem se dá por meio da interação social
com o outro e com o meio. Por meio das trocas
de experiências e ideias, possibilitando novas
experiências e conhecimento. Para acontecer a
aprendizagem há necessidade da utilização de
instrumentos e signos. O signo deve significar
alguma coisa para o indivíduo, linguagem falada
ou escrita, mediada pela linguagem e ação.
Segundo Ferreiro (1985) o processo de
aprendizagem se dá por etapas, ora avança,
ora recua, até dominar o código linguístico. Nesse processo cada aluno tem o seu tempo de
compreender de forma mais lenta ou acelerada,
não significando que um seja mais inteligente
que o outro. A aprendizagem é estimulada pela
própria mente da criança, porque ela traz em
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sua bagagem certo conhecimento. O processo
de conhecimento da criança se dá de forma
gradual, conforme ele assimila e se reacomoda
os esquemas internos e isso leva tempo. De
acordo com a teoria em psicogênese, a criança
passa por quatro fases até a alfabetização.
• Pré-silábica: não consegue relacionar
letras com os sons da língua falada;
• Silábica: interpreta de sua maneira,
atribuindo valor a cada sílaba;
• Silábica alfabética: mistura a lógica da
fase anterior com a identificação de
cada sílaba;
• Alfabética: domina o valor das letras
e sílabas.

MOTIVAÇÃO PARA APRENDER
Segundo Boruchovitch e Bzuneck (2010),
a motivação tem despertado a atenção dos profissionais envolvidos com a educação, por ser
considerada como um dos principais fatores
que favorecem a aprendizagem e é necessário
discutir a motivação sob aprender, nas suas várias perspectivas e ela está relacionada às diversas áreas do conhecimento. É preciso mostrar
ao aluno o significado e a importância de se
estudar tais disciplinas ou conteúdos. Dessa forma, o professor precisa captar quais os interesses dos alunos e o que lhes causa curiosidade,
para que as atividades sejam propostas com
características de desafios.
Para Valette (1973 / 1977), os motivos
que levam os seres humanos a aprender são
profundamente interiores. Para a criança aprender alguns conceitos ou operações é necessário ter em si motivos profundos que desencadeiam tal aprendizagem.
Para Vygotsky (1985 / 1998), é importante que o professor estimule trabalhos em grupos
utilizando técnicas para motivação e facilitação
da aprendizagem, em ambientes de participação e constantes desafios, por meio de atividades colaborativas e de trocas de ideias.

Segundo Paín (1985 / 1992), a motivação
se dá por meio dos fatores internos e externos,
esses fatores devem atuar como colaboradores
que venham estabelecer um grande vínculo com
o sujeito que aprende, são as bagagens que o
sujeito traz e oferece, são histórias e vivências
trazidas do meio em que está inserido. Outra
forma de motivar a criança é apresentar a ela
o prazer de aprender, o prazer de resolver um
problema. O problema é o desafio, o assunto é
a alegria ou a força com a qual a criança toma
o desafio e luta para solucionar o problema.

FATORES QUE DIFICULTAM A
APRENDIZAGEM
Para Fonseca (1995), a dificuldade de
aprendizagem está ligada a um grupo de dificuldade pontuais e específicas, caracterizada
pela presença de uma disfunção neurológica,
neste caso está lidando com uma questão de
neurônios, de conexão.
O cérebro nestes casos funciona de
forma diferente, pois, mesmo sem apresentar
desfavorecimento físico, social, ou emocional,
os portadores do distúrbio de aprendizagem
demonstram dificuldade em adquirir o conhecimento da teoria de determinadas matérias.
Isso não significa que ela seja incapaz
uma vez que este quadro é reversível, necessitando para isso métodos diferenciados de ensino adequados à singularidade de cada caso.
Segundo Barros (2009), as dificuldades
podem advir de fatores orgânicos ou mesmo
emocionais e é importante que sejam descobertas a fim de auxiliar o desenvolvimento do
processo educativo, percebendo se estão associados a preguiça, cansaço, sono, tristeza, agitação, desordem dentre outros, considerados
fatores que também desmotivam o aprendizado.
Para Miranda (2000), a dificuldade de
aprendizagem apresenta-se quando a criança,
não é portadora de deficiência das funções
visuais, auditivas e mental, não está impedida
de desenvolver tarefas educativas em razão de
distúrbios psicológicos desconexos e é dotada
das vantagens proporcionadas por educação
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e cultura adequadas. Mas que, não obstante,
manifesta deficiente desempenho na aprendizagem.
Segundo Gómez e Terán (2009), há uma
multiplicidade de fatores que intervêm para o
surgimento de um baixo rendimento escolar,
como resultado do processo de aprendizagem. No processo interno podemos mencionar os fatores relacionados com os aspectos
neurológicos ou orgânicos, ou seja, refere-se
ao sistema nervoso central e, especificamente,
ao cérebro com que se aprende, quem aprende, o ambiente no qual se aprende e como se
aprende. Devem ser levados em consideração
também os aspectos psíquicos, que em muitos
casos apresentam-se como causa subjacente
do baixo rendimento escolar.
• Os fatores a considerar no diagnóstico
dos problemas na aprendizagem são:
• Fatores orgânicos, para a aprendizagem escolar é fundamental a integridade anatômica e do funcionamento
daqueles órgãos que estão envolvidos
na recepção dos estímulos do meio,
assim como dos processos que asseguram a coordenação com o sistema
nervoso central.
• Fatores específicos, encontram-se
certos tipos de transtornos na área da
adequação perceptiva motora, apesar
de parecerem possuir origem orgânica
não existe possibilidade de comprovação. Estes transtornos afetam o nível
de aprendizagem da linguagem da
sua articulação, da leitura e da escrita.
Aparecem em inúmeras e pequenas
falhas como a alteração da sequência
percebida, dificuldade para construir
imagens claras de fonemas, sílabas e
palavras. Podemos encontrar também
dificuldades na análise e síntese dos
símbolos, na capacidade sintática e
na atribuição significativa.
• Fatores emocionais, levando em consideração que a família é a sala de aula

primordial na educação da criança.
Esta metáfora sublinha os aspectos
da interação familiar que podem contribuir para as dificuldades da criança
na escola. É quase reconhecido por
docentes, pedagogos e psicólogos
que os aspectos emocionais podem
interferir negativamente nos processos de aprendizagem. No entanto, somente é conhecida a influência destes
aspectos emocionais quando se tenta
fundamentar um problema de aprendizagem ou quando é realizada uma
prevenção.
• Fatores ambientais, quem ensina são
os pais, tios, avós, professores e colegas de escola. Existem máquinas que
têm a função de ensinar. No entanto,
a pessoa que ensina, com todas as
suas características individuais, além
das suas qualidades pedagógicas, é
fundamental, que ela faça com que a
criança entenda que ela pode sim “
ser a pessoa que aprender” e a coloque no lugar do sujeito pensante.
Para Pain (1985 / 1992), os fatores fundamentais que precisam ser levados em consideração nos diagnósticos em uma descompensação na aprendizagem são os seguintes:
Fatores orgânicos: relacionados com aspectos do funcionamento anatômico, como o
funcionamento dos órgãos dos sentidos e do
sistema nervoso central;
Fatores específicos: relacionados a dificuldades específicas do indivíduo, os quais não
são passíveis de constatação orgânica, mas que
se manifestam nas áreas da linguagem ou na
organização espacial e temporal, dentre outros;
Fatores psicogênicos: é necessário que
se faça a distinção entre dificuldades de aprendizagem decorrentes de um sintoma ou de uma
inibição. Quando relacionado a um sintoma, o
não aprender possui um significado inconsciente, quando relacionado a uma inibição, trata-se
de uma retração intelectual do ego, ocorrendo
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uma diminuição das funções cognitivas que
acaba por acarretar os problemas;
Fatores ambientais: relacionados às condições objetivas ambientais que podem favorecer ou não a aprendizagem do indivíduo para
aprender.
Para Brites (2018), o processo de diagnóstico é clínico e observacional. Não existem
exames que identificam a dificuldade de aprendizagem, a criança que apresentar algum traço
da dificuldade de aprendizagem, mostra alguns
traços em ambientes escolares, neste caso a
criança pode mostrar inteligência, habilidades e
atividades gerais de sua vida, mais demonstra
dificuldade em desempenhar algumas funções
acadêmicas. Dificuldades cognitivas.
A criança pode apresentar dificuldade
de memorização de atividades que envolvam
linguagem, leituras, formas gráficas e números.
Pode apresentar também percepção de
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor em
áreas motoras ou em outras (linguagem, adaptabilidade de interação e autorregulação social.
A hereditariedade pode ser um fator para
a ocorrência da dificuldade de aprendizagem.

PRINCIPAIS DIFICULDADES
APRESENTADAS NA APRENDIZAGEM
ESCOLAR
Para Fonseca (1995), é essencial estabelecer a diferença entre a dificuldade de
aprendizagem e o quadro de transtorno de
aprendizagem. A criança com dificuldade de
aprendizagem não deve ser rotulada como deficiente. Trata-se de uma criança normal que
aprende de uma forma diferente, a qual apresenta uma discrepância entre o potencial atual e
o potencial esperado.A criança com dificuldade
de aprendizagem é aquela que apresenta bloqueios na aquisição do conhecimento, na audição, na fala, leitura, raciocínio ou habilidades
matemáticas.

Essas dificuldades podem originar-se por
diversas combinações, tais como problemas
anteriores à vida escolar, problemas familiares,
emocionais ou déficits cognitivos, problemas na
proposta pedagógica, capacitação do professor, entre outros. A dificuldade de aprendizagem
está mais voltada aos fatores externos que não
são de origens orgânicas e nem inatas.
No transtorno de aprendizagem as habilidades são comprometidas desde as primeiras
fases do desenvolvimento da criança, são anormalidades nos processos cognitivos e disfunções biológicas que caracterizam o transtorno
de aprendizagem, ele se manifesta durante toda
a vida escolar do estudante.
Barros (2009) a dificuldade mais conhecida e que vem tendo grande repercussão na
atualidade é a dislexia, porém, é necessário
estarmos atentos a outros sérios problemas;
dislexia, disgrafia, discalculia, dislalia, disortografia e TDAH (transtornos de déficit de atenção
e hiperatividade).
A dislexia aparece quando as crianças
demonstram dificuldade na leitura, impedindo
que a leitura seja fluente, acontecendo trocas
de letras, omissões ou inversões de sílabas, fazendo com que a leitura seja lenta e haja pulos
de palavras, linhas ao ler um texto, etc.
A disgrafia está na maioria das vezes associada a dislexia, pois o aluno acaba fazendo
trocas e inversões de letras, consequentemente
aparecem dificuldades na escrita. Além disso,
há letras mal traçadas e que são difíceis de
serem lidas, letras apertadas e desorganizadas
quando se escreve um texto.
Na discalculia aparece dificuldade para
fazer cálculos e números, na maioria dos casos seus portadores não identificam os sinais
das operações matemáticas e não os usa, não
compreendem os enunciados dos problemas,
não conseguem quantificar ou comparar, não
compreendem a sequência lógica, é um problema pouco conhecido, o que o torna um dos
mais sérios.
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Quando o indivíduo apresenta dislalia,
demonstra dificuldade na fala, com problemas
na pronúncia das palavras, trocando alguns fonemas e sons errados, tornando-as confusas,
dificultando a compreensão das suas falas. É
um problema que aparece frequentemente nos
indivíduos com problemas no palato, flacidez na
língua ou lábio leporino.
Na disortografia o indivíduo apresenta dificuldades na linguagem escrita e pode apresentar como consequência da dislexia, trocando
alguns grafemas, demonstrando desmotivação
para escrever, aglutinação ou separação indevida das palavras, apresentando falta de percepção e compreensão dos sinais de pontuação e
acentuação.
O TDAH, nada mais é do que um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é
um problema de ordem neurológica, trazendo
consigo alguns sinais evidentes de inquietude,
desatenção, falta de concentração e impulsividade, que traz consigo sinais evidentes de inquietude, desatenção, falta de concentração e
impulsividade.
Gómez e Terán (2009), apresenta alguns
aspectos importantes apresentados na dificuldade de aprendizagem entre eles:
A percepção, os diferentes estímulos sensoriais (táteis, proprioceptivos, interoceptivos, sinestésicos, visuais, olfativos entre outros) chegam ao corpo e são ordenados e organizados
de acordo com a modalidade de cada sujeito e
são produzidas as respostas motoras.
Aspectos psicomotores, o desenvolvimento do ato envolve um funcionamento fisiológico, porém o ato não é somente uma soma
de contrações musculares, também é desejo de
encontro, dominação ou destruição.
Transtornos da memória é um processo
complexo que depende da organização específica de associações neurais que constituem
uma vasta rede distributiva pelo córtex cerebral
e as formações subcorticais. A memória é uma
função cognitiva essencial, representa um conjunto de estruturas e processos cognitivos que

permitem fixar, guardar e recuperar diferentes
tipos de informação.
A atenção é o processo pelo qual são
usadas distintas estratégias de forma ordenada,
para captar informação do meio. Envolve habilidade para focalizar o tempo necessário e mudar tal foco. Está relacionada com a percepção
e permite selecionar e jerarquizar os estímulos
recebidos.
Aspectos da linguagem, são desordens
do desenvolvimento que são caracterizados por
déficit na compreensão ou produção que não
são explicados por uma estimulação linguística
pobre, perda auditiva, atraso mental, déficit motor ou doença neurológica

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E
TRATAMENTO PARA REDUZIR AS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Segundo Piaget (1970 \ 1997) a criança é
um grande pesquisador, pergunta muito, quer saber das coisas, porém a escola desconhece este
ímpeto, e prefere disciplinar, impondo-lhe ordem,
autoridade, respeito, acatamento. Tudo isto faz
parte, mas está longe do lúdico e da pesquisa,
pois sempre que se resolvem as dúvidas de uma
criança impede-se que ela aprenda, a importância de conciliar o lúdico e a alfabetização na
aprendizagem infantil é imprescindível. O autor
também e se refere ao ser humano como fruto
de uma interação e inter-relação entre o sujeito
e o meio que ele vive, e a prevenção de problemas de aprendizagem apesar de precisar passar
pela escola no sentido de compreender o não
aprender como sintoma e de melhor organizar as
articulações entre cognitivo, afetivo e social, para
que a aprendizagem seja significativa.
Para Morais (1986), o diagnóstico precoce da dificuldade de aprendizagem é fundamental para o desempenho e superação das
dificuldades escolares. Além de orientar os educadores e pais sobre a melhor forma de lidar
com a criança, direciona a elaborar programas
de reforma educacional e a formulação de estratégias clínicas e educacionais que auxiliem a
criança no desenvolvimento escolar.
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Para Ferreiro (1985) Toda a produção da
criança no início da aprendizagem, deve ser valorizada, e levado em conta o esforço que ela
desempenhou ao colocar no papel a fim de
representar algo. Para ela o método antigo e
tradicional de alfabetização e a forma de ensinar estão ultrapassados, por serem baseados
apenas em junção de sílabas, memorização de
sons e cópias, e o aluno mero expectador passivo ou receptor mecânico, não participando do
processo de construção do conhecimento.
Segundo Miranda (2000), para melhorar
a aprendizagem é necessário observar a importância da estrutura escolar e a experiência dos
professores no processo de desenvolvimento
da aprendizagem infantil. Quando a escola possui uma adequação de qualidade no ensino e
os professores possuem uma formação de excelência, proporcionam a criança a abrir novos
horizontes, crescer intelectualmente, estimula a
pesquisa, aprimora a capacidade produzindo o
crescimento.
Segundo Mosquera (1973), embora não
seja fácil determinar as causas das deficiências
da aprendizagem, ela nos apresenta alguns caminhos para reduzir ou mesmo eliminar as limitações conhecidas no aluno, tais como reduzir
o fator limitador, ou seja, colocando o aluno em
condição de realizar uma aprendizagem eficaz;
alterar também os métodos didáticos, de modo
que o aluno, não tenha que forçar aquelas capacidades ou funções afetadas por uma limitação específica; adaptar-se às possibilidades do
aluno. De um aluno lento não se pode esperar
um ritmo de raciocínio aritmético igual ao de um
outro mais acelerado
Brites (2018), apresenta algumas importantes técnicas de prevenção no problema de
aprendizagem:
Melhorar sempre o nível educacional das
mães e cuidadores;
Orientar no pré-natal, durante a gravidez,
ações que sejam benéficas para o cérebro do
futuro bebê e como evitar práticas por outro lado
nocivas ao desenvolvimento cerebral, como dro-

gas lícitas ou ilícitas;
Disponibilizar desde muito cedo meios
de estimulação de pré-requisitos para leitura e
escrita nos centros infantis;
Detectar e intervir precocemente em crianças com atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor especialmente aquelas com distúrbios
motores, de linguagem e com problemas de
atenção e de memória;
Disponibilizar especialistas em desenvolvimento em instituições que cuidam e participam dos primeiros anos de vida das crianças;
Prevenir meningites e traumas cranianos
na infância com intuito de proteger o cérebro
de agentes potencialmente lesivos às suas funções;
Viver em espaços estimuladores, com
condições nutricionais e lúdicas adequadas,
(brincar, alimentar-se bem, socializar-se).
Para Lima (2011,) a prevenção das alterações do processo de aprendizagem, existe a
necessidade da elaboração de estratégias preventivas em conjunto, promovendo um trabalho
multidisciplinar e interdisciplinar no qual a presença de profissionais especializados, possa se
relacionar com a comunidade escolar de forma
conjunta com a intenção de prevenir as dificuldades de aprendizagem. Essas ações na escola têm como objetivo, desenvolver trabalhos
em que a atuação seja direcionada a todos os
aspectos que passem a interferir no processo
de aprendizagem.
A prevenção e a intervenção são fatores
primordiais para o bom desempenho do aluno e
para que o psicopedagogo possa executar com
firmeza, bases sólidas, planejamentos, visando
um bom aproveitamento do aluno. O emocional, o afetivo, o neurológico, o pedagógico, o
escolar, e o religioso são componentes de um
trabalho interdisciplinar que visam reconstruir a
pretensa totalidade dos fenômenos para que o
trabalho de prevenção possa surtir efeito utilizando-se dos níveis de informações essenciais
são eles: primários, secundários e terciários.
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No nível primário, por meio da orientação
aos professores e pais com relação às etapas
e desenvolvimento infantil, a matemática como
base importante para a escrita e leitura e como
proceder na realização de trabalhos de estimulação que visam favorecer o desenvolvimento
de habilidades necessárias para um bom aprendizado.
No nível secundário, as dinâmicas serão
baseadas nas triagens e avaliações, podendo
ser avaliadas precocemente. As dificuldades
surgidas no processo de aprendizagem serão
encaminhadas o mais cedo possível para promoção da melhora dos setores de avaliação e
dos profissionais competentes.
No nível terciário, a conclusão enfatiza a
importância da atuação interdisciplinar dentro
de um campo amplo e numa visão integral da
soma dos esforços e promoção de uma educação plena. Um bom planejamento das estratégias, um estudo das habilidades gerais, para
uma boa aprendizagem, estudo dos requisitos
básicos para o êxito matemático e uma eficiente
estrutura especializada nas dificuldades. Podemos inserir neste contexto: os cálculos matemáticos, a aprendizagem mecânica, como a memorização, horas e inúmeros, trabalhos escritos,
a coordenação motora fina.
Para Tough (2017), obter habilidade para
ajudar a criança no seu desenvolvimento incentivando a perseverança, o autocontrole e a resiliência desempenha um papel fundamental no
sucesso tanto acadêmico quanto pessoal de
uma criança para o seu presente e para o futuro.
Dar atenção ao desenvolvimento de qualidade
não cognitivas como, curiosidade e a capacidade de lidar com estresse. Esclarece que uma
boa intervenção é debater sobre o paradigma
atual da educação e questionar o valor dado a
ideia de que uma criança bem-sucedida é aquela capaz de memorizar todo conteúdo transmitido na sala de aula.

Para Gómez e Terán (2009), as crianças
aprendem a esconder suas dificuldades com
condutas como ser o palhaço da classe, manter-se calada, adoecer, fugir das responsabilidades, demonstrar desinteresse ou muitas vezes
com mau comportamento. Frequentemente isolam-se, escondem-se ou evitam fazer algumas
coisas, pois assim ninguém pode magoá-las.
Estas máscaras protetoras que utilizam para não
serem chamadas de incapazes, de lentas ou
intratáveis isolam-se socialmente. É importante
ajudar essas crianças a conhecerem seus pontos fortes, a compreenderem suas dificuldades
que elas não existem por falta de capacidade,
mas ajudá-las a descobrir estratégias que sejam
úteis na sua aprendizagem.
Em certo sentido a criança aprende da
imagem de si que recebe do outro, assim quanto mais integradora for a imagem que proporcionam a ela, seus pais, e depois seus professores, maiores as possibilidades para reconhecer
suas potencialidades e carências, e desenvolver a capacidade de tomar decisões, habilidade para resolver problemas, a autonomia, a
motivação para atingir objetivos, dependerá da
forma como ela for apoiada. Não existe uma
receita única. Cada criança é um ser único e
importante, respeitar a individualidade, aceitar
diferentes formas de pensar, de sentir, de agir
e de aprender é um ponto básico na educação
dessas crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo bibliográfico destacamos que as dificuldades de aprendizagem devem
ser atribuídas a vários fatores, assim como: métodos de ensino, falta de materiais didáticos
apropriados, condições psicológicas do aluno, entre outros.
O desafio principal dos pais, professores e profissionais que trabalham com crianças
que apresentam dificuldades de aprendizagem é de ajudá-las a aumentar a confiança em si
mesmas, e acreditar em seu potencial. Devem saber que as pessoas, aprendem de maneiras
diferentes e que sua energia pode ser encaminhada para encontrar estratégias adequadas
para sua aprendizagem em vez de buscar formas de esconder suas dificuldades.
Por isso, os pais, professores e profissionais que trabalham com essas crianças têm uma
grande responsabilidade. Suas habilidades de observação de detecção de problemas, saber
como feedback pode definir como e quando intervir e que são de suma importância. Estas
crianças precisam de um ambiente seguro, estimulante nos quais os erros sejam permitidos
e assumir riscos sejam incentivados. Quando ela sente que aprender é excitante e prazeroso,
então isto se transformará em algo que nunca termina, durará a vida toda.
A identificação e a prevenção da dificuldade de aprendizagem e a intervenção subsequente são objetivos primordiais para o desenvolvimento da criança. As dificuldades de
aprendizagem podem conduzir a problemas emocionais, sociais e comportamentais na escola.
Também encontramos diversas técnicas para tratamento e prevenção para um melhor
aproveitamento do aluno, visando uma melhoria tanto nos métodos de ensino quanto na parte
psicológica dos seus alunos.
Conclui-se então que as crianças não aprendem sozinhas e nem de forma espontânea.
Para que elas se apropriem dos conhecimentos, é necessária uma mediação qualificada dos
professores que, por sua vez, só é possível se houver planejamento, organização intencional
e sistemática do trabalho a ser realizado com as crianças na sala de aula. Finalizamos este
trabalho enfatizando a importância da família, das instituições de ensino, educadores, órgãos
governamentais, para garantir um ensino de qualidade e em especial as condições necessárias para que os alunos com dificuldades de aprendizagem desenvolvam o seu potencial
cognitivo. E que um bom método, é aquele capaz de alcançar os melhores resultados para
criança que apresenta dificuldade de aprendizagem proporcionando um desenvolvimento mais
pleno e um aprimoramento no processo ensino e aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
RESUMO: A Ludicidade é algo muito presente no campo educacional voltado para o ensino na
Educação Infantil. O problema de pesquisa a ser apresentado nesse contexto foi descrever: De
que forma a mediação lúdica do professor pode ser importante para o desenvolvimento da criança
em sua formação integral? A metodologia utilizada para o seguinte trabalho caracterizou-se por
uma revisão de literatura, baseada em leitura de livros, bem como artigos e sites qualificados.
As edições variam entre 1996, chegando a algumas mais recentes como 8 2015. Os principais
autores que serão mencionados neste trabalho são: Almeida(2004); Bagueiro (2000); Cunha(1994);
Freire(2003); Jardim(2003); Kishimoto (2002); Negrine (1997); Scachetti (2015); Vygotsky(1998);
Wadsworth (1997.) Ambos os autores são grandes contribuintes para os conhecimentos atuais
voltados para a educação especial inclusiva.

Palavras-chave: Ludicidade, Jogos; Brincadeiras, Papel do Professor.
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INTRODUÇÃO

E

xistem modelos de aprendizagem que são essenciais para o ser humano, no
entanto, existem particularidades na forma como cada indivíduo utiliza-se deste
modelo para se relacionar consigo mesmo, com os demais indivíduos e com o
mundo que o cerca. Mas para compreender cada ser humano é necessário obter conhecimentos para o progresso do educar.
A partir deste conceito, é necessário que a criança, e o brincar, sejam ferramentas importantes para que se tenha uma capacidade criativa, auxiliando-a em todas as fases de seu
desenvolvimento, sendo ele profissional, pessoal e educacional.
Portanto, inserir no processo de formar e educar através de jogos e brincadeiras, é
garantir a efetividade do processo e sucesso da criança, pois garante que a criança será
capaz de compreender o que se é ensinado através da prática do conhecimento, em que
suas habilidades e seus conhecimentos, tanto acadêmicos, quanto de vivência, podem ser
amplamente exercitados.
Assim, garantir que a criança possa relacionar os jogos e as brincadeiras com o conteúdo pedagógico, significa garantir que absorverá o conhecimento de maneira espontânea
e natural, internalizando o conteúdo e sendo capaz de transformá-lo em experiências reais.
O presente trabalho é justificado pela importância da ludicidade como ferramenta pedagógica na educação Infantil, utilizada como um instrumento extremamente importante para o
desenvolvimento da criança, e também uma ferramenta para a construção do conhecimento,
as atividades lúdicas caracteriza não apenas as crianças mais sim com a sociedades, pois,
a sociedade tem papel de grande importância para o desenvolvimento da criança seja ela na
sala de aula.
Por meio das atividades, jogos, brincadeiras o aprendizado pode ser uma “porta” para
a diversão e assim as crianças abrangem vários desenvolvimentos, em diferentes segmentos,
cognitivos, físico, psicológico, motor e social, pois devido à idade tem relação mais criativa
com brincadeiras, desenvolvem a criatividade.
O objetivo geral deste trabalho de conclusão do curso descreve e visa refletir em que
medida o ensino lúdico poderá contribuir para o desenvolvimento integral da criança e as
consequências de uma prática não lúdica. Sendo assim o mesmo apresentou como objetivos
específicos: Conceituar a ludicidade (jogos, brinquedos e brincadeiras) na educação Infantil;
compreender os benefícios que os jogos e brincadeiras traz para o desenvolvimento integral
da criança; apontar a importância das brincadeiras lúdicas como proposta pedagógica, através de autores da área da educação. Refletir sobre o papel do professor frente ao uso de
práticas lúdicas.
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Descreve-se que partir da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, Lei n° 9.398/96
e dos Parâmetros Curriculares Nacionais de
1998 a Educação Brasileira vive um momento
de intensa busca de modernização e superação do tecnicismo ainda presente no contexto
educacional e, dentre outras possibilidades
pedagógicas, vê na ludicidade, dos jogos e
brincadeiras mediadas pelo professor a perspectivas de investimento no desenvolvimento
da Educação Infantil.
Os jogos e as brincadeiras devem ser
orientados e mediados por adultos, ou por um
mediador para se obter um processo de ensino-aprendizagem, porém, sem pressões ou
represálias. A palavra lúdico é de origem latina,
“ludus”, e pode significar brincar e/ou jogar
(JARDIM, 2003). De acordo com Kishimoto
(2002),
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)

Enquanto brinca, a criança tem acesso ao “mundo do imaginário”, ela começa a
criar sua própria realidade, sonhos e tudo o
que gostaria que fosse verdadeiramente real.
Os benefícios do lúdico, do brincar estão relacionados aos princípios e moralidades que
a criança levará para toda a vida, por isso se
trata de algo tão importante (SANTOS, 2002).
A condução e utilização adequada de
ferramentas lúdicas não apenas são essenciais para o desenvolvimento e aprendizagem

da criança, mas podem fomentar a agilidade
na recepção e assimilação de conhecimento.
Cabe, portanto, à escola e ao educador inserir
e equilibrar o ensino obrigatório com as ferramentas lúdicas, de forma que a criança pouco
perceba a entrada e saída de um ambiente
a outro, sentindo-se confortável em qualquer
uma das situações.
De acordo com Nylse Helena Silva Cunha
(1994), com o brinquedo a criança pode criar
muitas brincadeiras e, neste caso, a brincadeira não precisa necessariamente “combinar”
com o brinquedo: a imaginação irá lhe guiar e
fazer com que no “faz de conta” o brinquedo
se transforma no objeto que ela precisa para
aquele momento.
A respeito desse contexto, o “faz de conta”, mencionado por Nylse Helena Silva Cunha
(1994), é relevante apresentar um conceito
muito abrangente e contribuinte para o despertar do imaginário na Educação Infantil: a contação de histórias. Enquanto escuta uma história, a criança “mergulha” no que está ouvindo,
de modo inconsciente ela começa a associar
suas vivências com que está sendo narrado, é
um momento de relaxamento, é hora em que o
faz de conta invade a consciência de cada um.
Sobre a relevante prática da contação de histórias, Sueli Souza Cagneti (1996, p. 7) descreve:
A literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: fenômeno de
criatividade que representa o mundo, o
homem, a vida, através da palavra. Funde
os sonhos e a vida prática; o imaginário e
o real; os ideais e a sua possível/impossível realização (CAGNETI 1996, p. 7).

Nessa perspectiva, Vygotsky (1998), relata que é importante considerar que cada fase
do desenvolvimento humano está “inclinado”
para um determinado tipo de brincadeira: há
fases em que o ser humano precisa aprender
a socializar-se e respeitar o espaço do outro,
há outra fases em que ele está desenvolvendo
seu raciocínio estratégico, relacionado a jogos
de estratégias, e assim, nas demais fases há
um recurso pedagógico específico.
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Com as afirmações de Santa Marli dos
Santos (2002) e Lev Simynovick Vygotsky (1998),
nota-se a necessidade de uma compreensão e
conhecimento das brincadeiras, visto que, o brincar não pode ser usado como forma de ocupar
um tempo “vago” na escola. Pois o brincar está
muito além dessa concepção limitada.
Ricardo Catunda (2005) descreve que
brincadeira tem a função de satisfazer os desejos da criança. A brincadeira estimula a sensibilidade, o afeto, a socialização e o sentimento de
sentir-se capaz quando, por exemplo, a criança
consegue terminar um jogo ou brincadeira aparentemente difícil. Paulo Freire (1996) relata que
as brincadeiras possuem um grande significado
durante a infância, pois, em concordância ao que
Santos (2002) descreve, tudo o que a criança
aprende e desenvolve na infância, será o reflexo
da sua conduta em sua vida adulta.
Ao utilizar jogos e brincadeiras na sala de
aula, deve haver um planejamento para que esse
momento de lazer também seja significativo e
promova ensinamentos reais para o aluno. Desse modo, é possível notar a contribuição desse
aprendizado por meio de práticas de ludicidade
em aspectos psicológicos, cognitivos, morais e
até físicos da criança (BENJAMIN, 2002).
Por fim, Marcos Teodorico Pinheiro de
Almeida (2004), estabelece que a brincadeira
livre, em que a criança monta seu próprio cenário, também deve ser observada pelo educador,
nesse momento a criança demonstra vontades
desconhecidas por ela mesma.
Com as seguintes afirmações mencionadas, nota-se o quão importante são as brincadeiras durante a infância, essa prática deve ser
devidamente valorizada e reconhecida como
“instrumento” pedagógico durante essa fase do
desenvolvimento.
A escola, neste contexto, como já foi citada, é o ambiente que mais pode contribuir para
essa aprendizagem lúdica. Airton Negrine (1994,
p. 58) salienta que: Outro aspecto importante
nesse contexto entre ludicidade e educação está
no contexto entre o ensino tradicional comparado

ao construtivismo. Em sua frase “Ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a construção”
(FREIRE, 2003, p. 47).
O autor menciona um ensino em que
o aluno é o protagonista do seu aprendizado,
nessa perspectiva, o professor é o mediador e
precisa proporcionar aos seus alunos atividades
que possibilitem sua aprendizagem de maneira
natural, sem impor ou tentar “passar” conhecimento. Sabe-se que na educação tradicional, o
professor assume um papel diferente, onde ele
é o detentor de todo saber, nesse caso a educação construtivista tem uma vertente que vai
ao contrário dessa definição, segundo Ana Ligia
Scachetti e Camila Camilo (2015), o construtivismo é baseado em pesquisas de fundamentação
psicológica, tendo sua principal base os estudos
de Jean Piaget.
Jean Piaget (apud ANTUNES, 2005, p.25),
descreve que os jogos e brincadeiras possuem
uma forma diferenciada de aprendizado, pois
além das crianças aprenderem brincando também gastam energia, favorecendo o desenvolvimento afetivo, moral e principalmente os movimentos físicos,
Pelo fato de o jogo ser um meio tão poderoso para a aprendizagem das crianças, em
todo o lugar onde se consegue transformá-lo em iniciativa de leitura ou ortografia, observa-se que as crianças se apaixonam por
essas ocupações antes tidas como maçantes (BARRY WADSWORTH, 1977. p. 14-31).

Com base nestes pressupostos, compreende-se que o jogo pode ser utilizado para estimular
o raciocínio matemático; o teatro e a contação
de histórias podem estimular o pensamento criativo, o posicionamento crítico e a compreensão
do convívio social; a brincadeiras livres estimulam
a criatividade, o convívio social, a liderança e a
capacidade de seguir ou propor regras.
Nos seguintes capítulos deste trabalho,
buscou-se explicar compreender os benefícios
que os jogos e brincadeiras trazem para o desenvolvimento integral da criança conforme objetivo
específico.
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CONCEITUAR A LUDICIDADE (JOGOS,
BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS) NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Quando se fala em educação infantil, o educador das crianças, Friedrich Froebel é imediatamente lembrado pelos educadores, isso porque
ele foi um dos primeiros a considerar o início da
infância como ponto de partida para a formação
de pessoas e por utilizar os jogos como recurso
facilitador da aprendizagem e ressalta que o jogo
constitui o mais alto grau de desenvolvimento da
criança. Quando a criança está brincando, também está adquirindo capacidades físicas, intelectuais e linguísticas, quando não brinca deixa de
desenvolver tais habilidades e pleno domínio da
sua cognição fazendo dela um agente fundamental da própria aprendizagem.
Quando brinca a criança aprende conceitos de divisão, compartilhamento, adquire
cultura, desenvolve seu raciocínio tudo isso de
modo consistente.
Cabe ao professor reinventar sua prática
pedagógica, introduzir os jogos, as brincadeiras e os brinquedo tendo um olhar educador,
desenvolvedor, o brinquedo e os espaços escolares estão longe de serem meros distratores, eles são meio de conhecimento, e amplificadores de linguagem pedagógica, aquilo que
não é, muitas vezes assimilado em um conteúdo pragmático, terá mais chances de ser
compreendido através de uma representação
concreta que pode ser um brinquedo, um jogo
ou uma brincadeira, de modo, se considerarmos que a criança pré-escolar utiliza a intuição
como meio de aprendizado, e, por consequência adquire noções espontâneas, em processos interativos, envolvendo o ser humano
inteiro com suas cognições, afetividade, corpo
e interações sociais, o brinquedo desempenha
um papel de grande relevância para desenvolvê-la (KISHIMOTO, 2005, p. 36).
Sendo assim o lúdico crucial para toda
criança, seja ela rica ou pobre, negra ou branca, as atividades lúdicas devem fazer parte de
qualquer rotina, de qualquer idade e deve estar
no Projeto Político Pedagógico das escolas.

JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
No RCNEI compreende-se o brinquedo
como parte do processo educacional e mostra a concepção de educação da instituição, é
um verdadeiro componente da aprendizagem
onde sua existência é um importante indicador
de práticas educativas de qualidade em instituições de educação infantil. (BRASIL, 1998,
p. 67.v.1).
Preconceito e desvalorização ainda são
expressões permanentes quando se fala em
educar brincando, o foco na disciplinarização
ainda é mais relevante para alguns profissionais.
Alimentar conceitos e preconceitos nunca foi saudável, e desconsiderar que as ações
de pensar, de fazer são as diretrizes do conhecimento e da estrutura; inibir a relação com
o mundo de um ser que está aprendendo a
conhecer seu próprio universo.
Conforme se dá o desenvolvimento físico infantil, as brincadeiras também ampliam e
adquirem menção socializadora, os participantes aprendem a coexistir com outros indivíduos compreendem a necessidade de respeito
mútuo, realização de tarefas coletivas em seu
cotidiano. Brincar permite o desenvolvimento
motor, oral, afetivo, social, o mais importante:
permite com que a criança seja criança.

BRINCADEIRAS E TECNOLOGIA
Sabe-se que no passado as crianças
brincavam de maneira tradicional, isto é, utilizavam os saberes que lhes eram passados de
geração para geração.
Os brinquedos eram confeccionados
artesanalmente com materiais que estavam à
disposição como couro, madeira, palha, sementes, e eram manufaturados, por mães,
avós e tios.
Com o passar do tempo e as mudanças
que ocorreram ano após ano, também o modo
de brincar foi mudando a confecção do brinquedo, os materiais utilizados e a inclusão de
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algumas propostas pedagógicas foram agregados aos brinquedos da atualidade, a indústria fabrica brinquedos em grande escala e
munidos de tecnologia de ponta, praticamente
a interação com o brinquedo está no apertar
de um botão. A criatividade ficou em segundo
plano.
Claro que há brinquedos pensados por
profissionais da educação para desenvolver
ainda mais o intelecto e outras capacidades
da criança em sua faixa etária.
Diante do domínio da indústria e da tecnologia, cabe ao profissional ao escolher um
brinquedo para seus alunos, escolher o mais
adequado à sua proposta da unidade escolar
apesar de nem sempre ser o objeto (brinquedo) propriamente dito que irá definir uma brincadeira.
Brincar é uma forma de linguagem onde
a criança integre consigo, com seu mundo,
com outras pessoas e com o meio ao qual ela
está inserida. O RCNEI (BRASIL, 1998, p. 58)
destaca a importância de se valorizar atividades lúdicas na Educação Infantil, visto que “as
crianças podem incorporar em suas brincadeiras conhecimentos que foram construindo”.

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
ATRAVÉS DO TEMPO
Para começar a falar do ato de brincar,
em primeiro lugar é preciso pensar no objeto
a ser estudado: a criança. A concepção de
infância que temos hoje, nem sempre foi assim. Até o século XVII, as crianças conviviam
igualmente com os adultos, não havia um mundo infantil, diferente e separado, ou seja, uma
visão especial do universo infantil.
Não se escrevia para eles, não se pensava para eles, nem ao menos se dedicava
momentos para distração a eles. Segundo Zilberman (1994). [...] a concepção de uma faixa
etária diferenciada, com interesses próprios e
necessitando de uma formação específica, só
acontece em meio à Idade Moderna.

Esta mudança se deveu a outro acontecimento da época: a emergência de uma
nova noção de família, centrada não mais em
amplas relações de parentesco, mas em um
núcleo unicelular, preocupado em manter sua
privacidade (impedindo a intervenção dos parentes em seus negócios internos) e estimular
o afeto entre seus membros.
Até este século, as crianças não eram
notadas culturalmente e socialmente como
seres diferentes dos adultos, compartilhavam,
portanto, o mesmo tipo de roupa, os mesmos
ambientes caseiros e até mesmo os de trabalhos, pois elas tinham que produzir o serviço
bruto tanto quanto um adulto.
Foi a partir do século XVIII, que a criança
começou a ser diferente do adulto, com necessidades e características próprias. Houve,
portanto, uma separação de um lado a vida
adulta com seus deveres e obrigações, do
outro a infância com seus detalhes a serem
descobertos.
Nesse momento, a criança começa a
ser vista como um indivíduo que precisa de
atenção especial que é determinada pela sua
idade. O adulto passa a idealizar a infância. A
criança é o indivíduo inocente e dependente
do adulto devido a sua falta de experiência
com o mundo real. Até hoje, muitos ainda têm
essa concepção da infância como o espaço
da alegria, da inocência e da falta de domínio
da realidade.
É justamente dentro dessa falta de realidade, dentro desse mundo imaginário que
a criança vive suas aventuras, seus medos,
suas angústias, suas alegrias, conversa com
animais, “aprende a voar”, enfim, desenvolve
o ato de brincar.

30 - junho/2021 - Educar FCE

648

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
O brincar não significa apenas recrear, é
muito mais, caracterizando-se como uma das
formas mais complexas que a criança tem de
comunicar-se consigo mesma e com o mundo,
ou seja, o desenvolvimento acontece através
de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida.
Assim, através do brincar a criança pode
desenvolver capacidades importantes como a
atenção, a memória, a imitação, a imaginação,
ainda propiciando à criança o desenvolvimento
de áreas da personalidade como afetividade,
motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.
Na realidade, as brincadeiras das crianças deveriam ser consideradas suas atividades
mais sérias, pois são com elas que as crianças
trabalham seus temores, suas alegrias, e por
fim aprendem a lidar com esses sentimentos.
As pré-escolas compreendem que através do brincar, a criança pode desenvolver sua
coordenação motora, suas habilidades visuais
e auditivas, seu raciocínio criativo e sua inteligência.
O brincar é para a criança uma fonte
de descoberta de valor incalculável, pois, enquanto brinca, vivencia o lúdico de forma significativa produzindo no cérebro uma atividade
intensa marcada pelo prazer que, por sua vez,
desenvolve o senso de companheirismo, afirma a personalidade, proporcionando a criança
a descoberta do seu próprio “eu”. Brincando
ela aguça o imaginário, desperta ideias e contribui para o desenvolvimento intelectual e criativo.
Por meio do brincar livre subsequente
e ampliado, as crianças provavelmente serão
capazes de aumentar, enriquecer e manifestar sua aprendizagem. Quanto mais jovem a
criança, mais provável que seja necessário o
brincar mais exploratório, mas isso depende
do contexto geral e exploratório em suas experiências pré-escolar, em casa ou com compa-

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

Devemos então respeitar a infância e as
características próprias desta fase. Não só os
jogos educativos e brincadeiras didáticas, mas
todo e qualquer jogo, toda e qualquer brincadeira incentiva à criatividade, promove a socialização. Ao usar o jogo e brincadeiras como
recurso pedagógico deve-se ter em mente a
expressão e a construção do conhecimento. A
criança apropria-se da realidade, atribuindo-lhe
significado.
Kishimoto (1997, p. 38) “Enquanto manifestação livre e espontânea da cultura popular, a brincadeira tradicional tem a função de
perpetuar a cultura infantil, desenvolver formas
de convivência social e permitir o prazer de
brincar”.
O brincar está presente em diferentes
tempos e lugares e de acordo com o contexto
histórico e social que a criança está inserida.
A brincadeira é recriada com seu poder de
imaginação e criação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jogo, o brinquedo e a brincadeira ganharam grande força na aplicabilidade do ensino
escolar como processo educativo, estimulando habilidades e competências.
Para novas aprendizagens, o jogo representa sempre duas funções, a primeira é lúdica,
onde a criança é educada a convivência social, já que o mundo a qual faz parte possui leis
e regras as quais precisam ser conhecidas e internalizadas.
A criança estando em um constante processo de desenvolvimento, ela brinca, porque a
brincadeira propõe subsídios para se desenvolver. Nas escolas maternais o jogo é trabalhado
de maneira espontânea e natural sendo divertido para os alunos.
Já no ensino fundamental é desenvolvido de maneira produtiva, com elaborações, esforços, pesquisas, aprimorando a aprendizagem que no material foi iniciado. Uma infância
exige que a ludicidade esteja presente de acordo com a faixa etária. O brincar, o jogar ajuda
na insegurança, medos deixando os pequenos à vontade para enfrentar novos desafios.
Para que as mudanças aconteçam, é de extrema importância a atuação de um psicopedagogo por meio de uma intervenção psicopedagógica no que se diz respeito à aprendizagem. Assim, as dificuldades de aprendizagem para serem superadas apresentam uma batalha
incansavelmente entre: escolar, familiar e sociedade.
Sendo assim, é importante, fundamental que todos os envolvidos no ensino e aprendizagem das crianças. Tendo o apoio e a ajuda de um psicopedagogo.
O psicopedagogo deve compreender e saber que o aluno interage, mas na maioria das
vezes ele precisa através dessas trocas somar forças. Tanto a família quanto a escola são dois
pontos de apoio a ela, esses dois pontos devem estar juntos, balanceados.
Os professores devem aplicar seu projeto pedagógico em sentido lúdico, encontrando
equilíbrio em suas funções metodológicas, abordando planejamentos de conteúdos e habilidades, procedimento e avaliações com objetivo de desafiar o cognitivo e o afetivo dos alunos.
Pois o trabalho lúdico com certeza, jamais trará desconforto e prejuízos e sim resultados
significativos auxiliando e construindo um melhor processo de ensino e aprendizagem.
Brincando a criança tem a oportunidade de experimentar o objeto de conhecimento,
explorá-lo, descobri-lo, criá-lo. Nos momentos de brincadeira a criança pode pensar livremente,
pode ousar ou imaginar, nesta hora ela é livre para criar, não tem medo de errar, brinca com
a possibilidade, a capacidade de lidar com símbolos, ela faz com que um pedaço de pano
seja o que ela quiser.
Enquanto brinca a criança tem a oportunidade de organizar seu mundo seguindo seus
próprios passos e utilizando melhor seus recursos. Brincar é uma necessidade do ser humano,
quando brinca ele pode aprender de um modo mais profundo, pode flexibilizar pensamentos,
pode criar e recriar seu tempo e espaço consegue adaptar-se melhor às modificações na
vida real podendo incorporar novos conhecimentos e atitudes e através das atividades lúdicas
desenvolvem-se várias habilidades, explorando e refletindo sobre a realidade, a cultura na qual
se vive, incorporando e, ao mesmo tempo, questionando regras e papéis sociais.
Pode-se dizer que as atividades lúdicas ultrapassam a realidade, transformando-a
através da imaginação.
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RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS: GARANTIA DOS
OBJETIVOS E DIREITOS DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do acerca do
tema proposto, conhecer e compreender a importância e o compromisso com a aprendizagem,
firmado no documento currículo da cidade para o ensino fundamental da secretaria municipal de
educação de São Paulo, prevê que o direito ao ensino de qualidade seja garantido a todos os
estudantes. Para tanto, se faz necessário ampliar as oportunidades de aprendizagem dos alunos
dos três ciclos de aprendizagem do ensino fundamental que ainda não atingiram o desenvolvimento
cognitivo ou o domínio dos conceitos que garantam os direitos e expectativas de aprendizagem
para o respectivo ano, observados os resultados obtidos nas avaliações do acompanhamento
das aprendizagens, para efetivação de uma educação pública de qualidade, plural e democrática
em toda sociedade brasileira.

Palavras-chave: Aprendizagem; Sondagem; Currículo; Ensino.
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INTRODUÇÃO

O

projeto de Apoio Pedagógico na prefeitura municipal de São Paulo tem como
premissa auxiliar estudantes com dificuldade de aprendizagem nos três ciclos
do ensino fundamental, garantindo o direito de aprender, com vistas à redução
da defasagem idade/ano e a evasão escolar.
Dados da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo- SME apontam que os estudantes que frequentam o projeto de recuperação paralela apresentam maiores taxas de
aprovação, quando comparados àqueles que não o frequentam.
É sabido que a reprovação, aumenta, gradativamente, os índices de evasão escolar,
projeto de Apoio Pedagógico repercute, diretamente, na recuperação e na garantia das aprendizagens de todos os estudantes. É necessário acompanhar os estudantes, de maneira sistematizada, para garantir a evolução de suas aprendizagens, respeitando sua individualidade
e seus conhecimentos prévios.
As ações formativas entre os professores de Recuperação Paralela fomentam e potencializam, a importância do projeto de Apoio Pedagógico no desenvolvimento e aprendizagem
dos estudantes, a necessidade de troca de experiências e formação dos professores que desempenham essa função dentro do ambiente escolar, a fundamentação de um trabalho entre
professor de recuperação paralela, professor da sala regular e coordenador pedagógico para
o avanço das aprendizagens dos estudantes.
Ao professor de recuperação paralela caberá a avaliação diagnóstica, agrupamentos que
considerem esse diagnóstico, plano de trabalho pautado no desenvolvimento das necessidades apresentadas, acompanhamento dos estudantes, por meio de instrumentos de avaliação
e registro, além de contemplar o previsto na portaria já mencionada. A unidade educacional
deverá priorizar ações aos educandos que necessitarem avançar no desenvolvimento da
competência leitora e escritora e de resolução de problemas, por meio de anamnese realizada
antes do início do projeto.
É fundamental discutir e elaborar, num processo colaborativo e participativo, orientações
ao trabalho de apoio pedagógico que objetivam potencializar os trabalhos já desenvolvidos,
bem como propiciar espaços formativos que subsidiem a prática docente e de acompanhamento, com vistas à superação das dificuldades de aprendizagem.
A garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no Currículo da
Cidade requer investigação, análise, elaboração, formulação, planejamento e tomada de decisões
coletivas. Por essa razão, cada comunidade escolar precisa revisitar o seu Projeto Político-Pedagógico à luz da nova proposta curricular, de forma a incorporá-la ao seu cotidiano em consonância
com a identidade e as peculiaridades da própria escola. O processo de construção deve envolver
a participação dos profissionais da educação e também dos estudantes e familiares. Além de
consolidar a incorporação do novo currículo, o PPP tem o propósito de fortalecer a escola para
que possa enfrentar os seus desafios cotidianos de maneira refletida, consciente, sistematizada,
orgânica e participativa (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa, 2019 p.51).
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Possibilitar espaços para trocas e constituição da identidade profissional, organização
de encontros de formação que possibilitem ações compartilhadas com outros professores,
para constituição de um saber voltado à dificuldade de aprendizagem.
O primeiro passo é que o professor reconheça suas funções e esteja preparado para
lidar com o seu fazer no ambiente escolar. A SME tem identificado que, geralmente, o profissional designado nesta função precisa de apoio de ações formativas, pois nem sempre, ele
se reconhece como o docente que cria condições para o desenvolvimento de capacidades
e auxilia na recuperação das aprendizagens.
Assim, as trocas entre pares e o contato formativo, com apoio direto do Coordenador
Pedagógico, são essenciais à apropriação dessa identidade e a valorização do trabalho desenvolvido pelo professor de Recuperação Paralela.
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IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS E
ENCAMINHAMENTOS
A organização da documentação pedagógica é essencial para o acompanhamento das aprendizagens, favorece olhar para o
todo e, ao mesmo tempo, para o indivíduo,
ampliando e respaldando as ações de planejamento e avaliação.
Na ação de recuperação das aprendizagens, o registro torna-se a memória do percurso traçado pelo estudante, possibilitando
ao docente promover intervenções diretas e
assertivas para sanar suas dificuldades.
Visando estabelecer uma relação entre
a recuperação contínua, atividades diárias
dentro da sala de aula regular e recuperação
paralela, a padronização de encaminhamento
e registro é considerada essencial com o objetivo de estruturar as ações entre professor
da sala de aula regular, professor de recuperação paralela e as ações da coordenação
pedagógica, estabelecendo um registro único para encaminhamento e acompanhamento
das ações empreendidas e observação dos
avanços de aprendizagem, possibilitando observações específicas e individualizadas sobre cada estudante.
Em consonância com as propostas de
sondagem, estabeleceu-se um padrão pedagógico documental que norteará a observação do estudante do encaminhamento para
o projeto e terá seus avanços registrados bimestral e semestralmente, além do acompanhamento da gestão com relação à evolução
das aprendizagens por estudante e por turma.
Os encaminhamentos serão realizados
pelo professor regente da turma, desde que
sejam observadas a dificuldade de aprendizagem e a necessidade do estudante. Os estudantes reprovados, com níveis abaixo do
básico e do básico, pela serão prioridades
no encaminhamento para o projeto, através
de uma análise diagnóstica inicial é neces-

sária para o planejamento e estruturação das
ações, como os agrupamentos por dificuldade de aprendizagem.
Essa ação possibilita ao professor informar o que o estudante necessita e a realização de um planejamento individualizado
para atingir o objetivo maior, que é o avanço
nas aprendizagens. A maneira pela qual os
agrupamentos serão realizados possibilitará
maior frequência no projeto, é necessário estabelecer agrupamentos por dificuldade de
aprendizagem, mas é importante que as faixas etárias sejam respeitadas. Agrupá-los por
ciclo e dificuldade de aprendizagem é uma
possibilidade de melhor aproveitamento do
projeto por parte do estudante.
O agrupamento de estudantes do ensino Fundamental II no período próximo ao
de sua saída ou entrada, utilizando-se dos
projetos existentes pela escola para adequação do horário dos alunos e reduzir a evasão.
Essa ação possibilita àquele estudante que
não consegue atendimento, seguido ao seu
horário, que ele possa frequentar o projeto
de modo mais tranquilo e menos conflituoso.
Por fim, observar o desempenho do estudante nas avaliações externas torna-se, também,
parâmetro auxiliar nessa investigação, mas
não o único.
Os registros bimestrais e semestrais terão caráter diferenciado e serão realizados
pelo professor titular da sala de recuperação
paralela ou por professores atuantes da recuperação paralela, desde que estejam devidamente designados, o relatório bimestral tem
o intuito de acompanhamento das evoluções
do estudante, observando o protocolo de encaminhamento.
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ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
O acompanhamento, por parte da equipe da coordenação pedagógica, permite a
orientação de todos os professores envolvidos no avanço do estudante.
Dessa forma, os mesmos dados produzidos no encaminhamento e nos relatórios
bimestrais estarão na planilha que reunirá os
dados dos estudantes por turma, com o intuito de possibilitar que todos os envolvidos no
projeto tenham as informações consolidadas
e disponíveis, inclusive para a utilização desses dados na reunião com os responsáveis e
durante o conselho de classe.
Os estudantes, no início e no decorrer do ano, são encaminhados ao projeto de
Apoio Pedagógico pelo professor regente,
após o encaminhamento que será entregue
ao coordenador pedagógico, o professor de
recuperação paralela deverá enviar uma autorização aos responsáveis em que eles autorizam e responsabilizam-se pela frequência
do estudante no projeto.
Além disso, caso os responsáveis não
respondam, é interessante tentar outras formas de contato, via coordenação pedagógica e, se houver necessidade, solicitar reunião
para averiguação. Para isso, o professor realizará todas as ações (avaliação, planejamento e registro) para o desenvolvimento desse
estudante, conforme estabelece a normativa
que rege o projeto.
No caso de faltas consecutivas o professor deverá encaminhar à coordenação a
lista de estudantes faltosos, semanalmente,
para contato com os responsáveis e averiguação do motivo de sua ausência.
Em casos recorrentes, a equipe gestora deverá convocar os responsáveis para
reunião com o professor titular da turma, o
professor de recuperação paralela e a coordenação pedagógica. Esse tipo de ação visa
conscientizar os adultos da situação escolar
do estudante e da importância da recupera-

ção paralela para o avanço das aprendizagens, bem como fortalecer o vínculo entre
escola e família.
Nos casos em que o estudante não
pode comparecer ao projeto, os responsáveis pelo estudante deverão preencher uma
declaração, informando o motivo pelo qual
o menor, sob sua tutela, não pode comparecer ao projeto, responsabilizando-se, assim,
por possíveis prejuízos às aprendizagens dos
educandos.
Após a desistência do projeto professor
da sala de aula regular, inclui-se uma observação nos registros pedagógicos, informando
que o estudante encaminhado à Recuperação
Paralela não poderá comparecer ao projeto e
as medidas de recuperação contínua.
Com a desistência do estudante, o professor solicitará à secretaria a exclusão do
estudante da lista padrão, podendo inserir
outro nome. O professor deverá excluir esse
nome somente se houver declaração dos responsáveis.
Sanadas as dificuldades de aprendizagem do estudante, solicitar sua exclusão da
lista padrão, podendo inserir outro nome à
lista e informar aos responsáveis, em um relatório final, os motivos pelos quais ele ou ela
sairá do projeto.

SONDAGEM DE MATEMÁTICA
Sondar é uma ação de avaliação que
carrega consigo uma concepção e um propósito claro, o de conhecer o estado das coisas,
ou seja, tem uma concepção é formativa. A
sondagem também tem o papel de mostrar
o ponto de partida, sem o qual não se pode
traçar mapa algum,
Cabe ressaltar que a sondagem é apenas
mais um instrumento, e não o único, a ser
utilizado para diagnosticar as aprendizagens dos estudantes e identificar encaminhamentos. Há, como se sabe, outras
avaliações e procedimentos que permitem
realizar esse diagnóstico para analisar o
processo de aprendizagem, auxiliando os
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professores a realizar intervenções precisas e qualificadas. Nesse sentido, o mais
importante é o olhar atento e cuidadoso
para os conhecimentos apresentados pelos estudantes e suas dificuldades. Documento Orientador para Sondagem de
Matemática: Ciclo de Alfabetização e Interdisciplinar, 2018 p.7).

A sondagem de números é uma avaliação diagnóstica e processual elaborada para
acompanhar a evolução da escrita numérica
dos estudantes. É um momento intencional,
planejado para esse fim e a partir de alguns
critérios que permitirão ao professor identificar
os avanços e as dificuldades dos estudantes.

Para um professor alfabetizador, conhecer o estado das coisas serve para antecipar
um plano estratégico mais criterioso, para estar mais confiante de que sua trilha vai dar
certo e todos os estudantes de sua turma
aprenderam, sem exceções.

Na sondagem devem ser utilizados,
para observação e análise, as diferentes categorias de números, conforme apontadas
familiares e /ou frequentes, opacos, transparentes, que terminam em zero, compostos
por algarismos iguais, que permitem observar
o processo de generalização do sistema de
numeração decimal, com zeros intercalados.

A sondagem de Matemática para o Ciclo de Alfabetização avaliará escrita numérica
e resolução de problemas na perspectiva da
Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud.
No Ciclo Interdisciplinar, abordará somente a
resolução de problemas, nessa mesma perspectiva, a matemática também faz parte do
processo de alfabetização, sendo assim, não
podemos dissociá-la da aquisição da escrita
e leitura e, por conseguinte, do processo de
aquisição de conhecimento matemático.
Vivemos em um mundo cercado de números e, por isso, é importante compreender
como os estudantes criam suas representações numéricas e de escrita, sobretudo, como
leem o que está à sua volta. Na sondagem
dos números os dados coletados não servem
apenas para uma quantificação, mas principalmente para qualificar a ação pedagógica,
a qualificação desses dados possibilitará,
após a sua análise, a promoção de intervenções nos processos de aprendizagem e, por
consequência, de avanços necessários.
Devendo ser aplicada apenas para os
1º, 2º e 3º anos (Ciclo de Alfabetização), na
qual escreveram uma lista de números de diversas ordens e classes, ditados pelos professores, esse conhecimento será avaliado a
partir da escrita e da leitura que os estudantes
farão desses números.

Provavelmente, é possível que haja, ainda, alguns estudantes que escrevem números apoiados na fala, quer seja na dezena
simples, na centena simples, na unidade de
milhar e é importante saber quais são eles e
em que ordem numérica apresentam essas
dificuldades, para planejar intervenções pedagógicas.
A escrita de números deve ser individual, cada estudante em meia folha de papel sulfite deverá escrever seu nome, com
as explicações do professor, realizarão um
ditado diferente, ao invés de palavras, serão
números de diversas grandezas e categorias.
Combine com eles como será a organização
da escrita na folha de cada um dos números.
Após o ditado, analisar as escritas e
registrar suas observações, cabendo ao
professor decidir se será preciso ditar mais
números, apoiando-se e nas categorias de
números, para que se tenha mais clareza sobre os conhecimentos que os estudantes possuem em relação às características de um determinado número ou categoria de números
(familiar, opaco, transparente etc) de maneira
que os dados obtidos possam subsidiar as
intervenções e (re)planejamento do professor,
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Para além do certo ou errado, temos um
processo de construção que está diretamente envolvido na resolução de um
problema. O olhar dos professores, especialmente sobre como um estudante
soluciona um problema a ele apresentado, dará indícios de quais conhecimentos
esse estudante possui e quais precisam
de aprofundamento. A sondagem da Resolução de Problemas nada mais é do
que uma avaliação diagnóstica e processual que propicia acompanhamento da
aprendizagem dos estudantes quanto a
esse objeto de conhecimento, tanto no
campo aditivo, quanto no campo multiplicativo ( Documento Orientador para
Sondagem de Matemática: Ciclo de Alfabetização e Interdisciplinar, 2018 p.10).

Para a sondagem de problemas é necessário que cada estudante, receba uma folha com o enunciado dos problemas, não sendo necessário colocar as ideias envolvidas,
elas são referências apenas para o professor.
Os estudantes poderão ser organizados em
pequenos grupos, porém a resolução deverá
ser individual.
Para os alunos não alfabéticos, os enunciados deverão ser lidos pois, neste momento, não iremos avaliar a leitura, mas o conhecimento matemático utilizado para a solução
de um problema.
Os problemas não precisam ser aplicados todos de uma vez, podem ser distribuídos
ao longo de uma semana, de um mês, dependendo da rotina estabelecida pelo professor.
É fundamental para o bom diagnóstico a realização de duas sondagens de matemática, a
de números e a de resolução de problemas.
Caberá aos professores, seguindo as
orientações da coordenação pedagógica,
analisar de forma integrada os dados das
duas planilhas (Números e Resolução de
Problemas) para obter uma maior percepção
acerca da proficiência do estudante no que
diz respeito ao conhecimento matemático.

Os resultados das sondagens, em conjunto com os demais instrumentos que a escola utiliza para acompanhar a aprendizagem
dos estudantes, podem auxiliar os professores a tomar decisões, propondo novas situações didáticas que permitirão, a partir das
dificuldades apresentadas pelos estudantes,
promover avanços ainda maiores na aprendizagem de conhecimentos matemáticos.

SONDAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA
A concepção de alfabetização adotada no
currículo da cidade de São Paulo afirma que as
crianças aprendem os usos e as formas da linguagem que se usa para escrever, ao mesmo
tempo em que compreendem a natureza alfabética do sistema de escrita do português.
No processo de alfabetização inicial há
um conteúdo que precisa ser tematizado prioritariamente, que é a compreensão do sistema de
escrita. A compreensão que temos hoje tanto de
linguagem, quanto do processo de alfabetização
em si recomenda que, ainda que haja a necessidade de se priorizar esse conteúdo, as atividades
de ensino precisam orientar-se discursivamente.
É nesse contexto, da linguagem na sua
complexidade, que a sondagem deve ser pensada, em seus três diferentes momentos. Analisar
a trajetória da turma e os processos de ensino é
ação fundamental do planejamento, em especial
ao início do ano letivo,
Como nas demais práticas de escrita na
escola, a sondagem deve ser oferecida
diante de uma situação comunicativa. É
possível, por exemplo, propor a escrita de
uma lista de animais que podem visitar em
um passeio ao zoológico; ou uma lista de
frutas que usarão para fazer uma sobremesa. Além disso, as palavras ditadas devem
pertencer a um mesmo campo semântico,
por exemplo: lista de brinquedos, de material escolar, ingredientes para uma receita
etc. Estas são escolhas importantes diante
da necessidade de se pensar o uso social da linguagem nas práticas de ensino (
Documento Orientador para Sondagem de
Língua Portuguesa: Ciclo de Alfabetização
e Interdisciplinar, 2018 p.07)
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A partir dos resultados da turma, produtos de avaliações externas, internas e demais
instrumentos avaliativos da escola é possível
planejar estratégias didáticas que potencializam a prática docente e que sejam mais acertadas para aquela turma.
Avaliar as aprendizagens, na perspectiva da avaliação formativa, significa acompanhar os processos de ensino e de aprendizagem, realizando os ajustes necessários ao
planejado para atender suas reais necessidades. Nesse sentido, a sondagem é um importante recurso, principalmente no ciclo de
alfabetização. É importante que as diferentes
esferas de atuação conheçam e analisem o
que os estudantes já sabem e o que ainda
precisam aprender em determinado ano.
A sondagem de língua portuguesa para
o ciclo de alfabetização avaliará a escrita e
leitura dos estudantes, os dois processos são
complementares e essenciais à alfabetização,

Trata-se de uma escrita individual na
qual os alunos registram palavras ditadas pelo
professor e sem consulta a fontes impressas
ou intervenções específicas que possam interferir na escrita do estudante.
Para sua realização, alguns aspectos
procedimentais devem ser considerados, entre eles, realizar a sondagem em um papel
sem pauta, ditar palavras iniciando-se pela
polissílaba, depois a trissílaba, a dissílaba e
a monossílaba, sempre nesta ordem.
Não ditar sílabas contíguas, não ditar
escandindo as palavras, mas normalmente,
após a lista de palavras, ditar uma frase que
envolva pelo menos uma delas, para verificar
se a escrita permanece estável. Solicita que
os estudantes, imediatamente, após a escrita de cada palavra, leiam o que escreveram,
para verificar a relação que estabelecem entre
a escrita e a leitura (procedimento importante
à confirmação da hipótese de escrita).

As pesquisas na linha psicogenética deslocaram o foco de investigação do “como
se ensina” para o “como se aprende” e
colocaram, no centro dessa aprendizagem, uma criança ativa e inteligente: um
sujeito que pensa, que elabora hipóteses
sobre o modo de funcionamento da escrita, porque está presente no mundo onde
vive; que se esforça por compreender
para que serve e como se constitui esse
objeto e que aprende os usos e formas
da linguagem que se usa para escrever,
ao mesmo tempo em que compreende a
natureza alfabética do sistema de escrita
em português (Currículo da Cidade: Língua Portuguesa, 2019 p.69)

Oferecer letras móveis aos estudantes
que se mostrarem resistentes quanto à produção escrita (nestes casos, o professor faz
o registro de como ficou a escrita).

Para os 1º e 2º anos, momento em que
os estudantes estão se apropriando do sistema de escrita alfabético (SEA), a sondagem
das hipóteses de escrita se pautará em uma
lista do mesmo campo semântico, ditada pelo
professor aos estudantes.

O texto escolhido precisa fazer parte do
repertório cultural infantil para que a preocupação da criança não seja dirigida ao que
escrever, mas a como fazê-lo.

Além da lista de palavras, é produzido
com os alunos do 2º ano realizar a escrita de
texto que se sabe de memória, que pode ser
uma parlenda, cantiga, trecho de música etc.
Nesse caso, as crianças podem escrever, de maneira mais autônoma, e o professor
circular entre elas para realizar as intervenções necessárias, como lembrar trechos do
texto de que se esqueceram, por exemplo.
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Esse é um desafio maior e pode ser
realizado por aqueles que se encontram mais
próximos à hipótese de escrita alfabética. O
que está em jogo, ainda, é a aquisição do
sistema de escrita, mas já é possível verificar, entre outros, a segmentação do texto em
palavras.
Para o 3º ano do Ciclo de Alfabetização, a sondagem poderá ser realizada pela
reescrita de texto, cuja finalidade é possibilitar
ao estudante a apropriação de recursos da
linguagem escrita e de organização do texto,
assim como de procedimentos de escritor:
planejamento, revisão processual e final.
O desafio, na reescrita de texto, está
em como escrever algo que já existe, assegurando aspectos essenciais à preservação do
texto original. Este não é um desafio simples,
há muitas questões em jogo. Com intencionalidade de respeitar a progressão temática,
preservar as ideias e os conteúdos do texto-fonte, observar as características da linguagem escrita e do registro literário, realizar as
operações de produção de texto planejamento, textualização e revisão.
Uma vez que os processos de escrita e
leitura são complementares, a sondagem de
leitura também será adotada, avaliar a leitura dos estudantes em fase de aquisição do
SEA, assim como privilegiar tais atividades
nas rotinas, permite, entre outras coisas, a
compreensão sobre as estratégias utilizadas
por eles ao ler, ainda que sem saber ler convencionalmente,
Ao realizar as atividades de leitura, é recomendável que a aplicação seja feita
individualmente ou em grupos pequenos
de estudantes. Quando estão muito próximos, há uma tendência natural, em especial entre os que têm hipótese de escrita
não-alfabética, de esperar o colega fazer
a atividade para, então, copiar. Além disso, a observação pelo professor, durante
a execução da atividade, é fundamental
para uma análise adequada em relação

aos níveis propostos neste documento. É
possível, por exemplo, que alguns estudantes apaguem os primeiros traços feitos, ao notar que sua primeira indicação
não foi a adequada. Tal processo pode
indicar um avanço em relação às estratégias que a criança utiliza para ler – ainda
que não convencionalmente (Documento Orientador para Sondagem de Língua
Portuguesa: Ciclo de Alfabetização e Interdisciplinar, 2018 p.15)

Para cada um dos três anos do ciclo de
alfabetização, há a indicação de atividades de
leitura que melhor avaliam as habilidades dos
estudantes de cada ano.
Assim como para a sondagem de escrita, a orientação é que os estudantes realizem
as atividades individualmente e sob a observação do professor. Para os 1º e 2º anos,
avaliar a capacidade de aquisição do SEA, no
que diz respeito à localização de nomes em
listas. Para o 3º ano, avaliar as capacidades
relacionadas às práticas de leitura, ao realizar
as atividades de leitura, é recomendável que
a aplicação seja feita individualmente ou em
grupos pequenos de estudantes.
A consolidação dos dados da sondagem, é de extrema importância, esse processo de acompanhamento das aprendizagens,
que tem, por finalidade, a garantia da qualidade do ensino oferecido aos estudantes do
ciclo de alfabetização.
Sabemos que as crianças, frequentemente, avançam em relação à aquisição do
SEA e as suas aprendizagens. O estudante
que hoje está na hipótese silábica com valor,
por exemplo, em pouco tempo pode ter a hipótese alfabética sobre o SEA, e esse olhar
só é possível aos que acompanham esse processo diariamente. De modo que a ênfase ao
se realizar a sondagem, principalmente para
a escola, deve ser a intervenção necessária
ao avanço de cada estudante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem e uma escola pública de qualidade para todos os estudantes, é importante que todos atores do âmbito educacional analisem os eixos estruturantes, os objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento do seu componente curricular, identificando as possíveis integrações entre
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do seu componente curricular e das diferentes áreas do conhecimento, compreendendo o papel que cada objetivo de aprendizagem
e desenvolvimento representa no conjunto das aprendizagens previstas para cada ano de
escolaridade.
Avaliando os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento trabalhados em anos anteriores, é possível diagnosticar em que medida quais objetivos já foram alcançados, e o quanto
é possível identificar como poderão contribuir para as aprendizagens seguintes de cada ano
ciclo.
Estratégias de ensino, definem o que vão realizar, o que esperam que seus estudantes
façam e o tempo necessário para a execução das tarefas propostas, lembrando que a diversidade de atividades enriquece o currículo, vivo e transformador, na perspectiva de uma
educação integral.
Assegurar o conjunto de atividades propostas que componham um percurso coerente,
que permita aos estudantes construir todos os conhecimentos previstos para aquele ano de
escolaridade, possibilita a criação de um currículo integrador.
Selecionar os materiais pedagógicos mais adequados para o trabalho com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, contemplando livros didáticos e recursos digitais,
acabam por envolver os estudantes em momentos de reflexão, discussão e análise crítica,
para que também possam avaliar e contribuir com o seu próprio processo de aprendizagem,
registrando o próprio percurso e o do estudante e verificando quais objetivos ainda não foram
alcançados.
Os resultados das sondagens, em conjunto com os demais instrumentos que a escola
utiliza para acompanhar a aprendizagem dos estudantes, podem auxiliar os professores a
tomar decisões, propondo novas situações didáticas que permitirão, a partir das dificuldades
apresentadas pelos estudantes, promover avanços ainda maiores na aprendizagem de conhecimentos matemáticos e de língua portuguesa.
Analisar a trajetória dos estudantes e os processos de ensino pelos quais trilharam é
parte fundamental do planejamento, em especial ao início do ano letivo.
As aprendizagens dos estudantes acompanhadas, na perspectiva da avaliação formativa, significam observar a trajetória, os processos de ensino e de aprendizagem, realizando
os ajustes necessários ao planejado para atender suas reais necessidades.
De maneira que a sondagem é um importante recurso, no ciclo de alfabetização, fase
em que a criança se apropria e consolida seus saberes a respeito do Sistema de Escrita Alfabético (SEA), permitindo ao professor acompanhar os avanços e conhecer o que os alunos já
sabem em relação à aquisição da base alfabética, para poder intervir de forma mais ajustada
nas diversas situações didáticas que envolvem a reflexão sobre o SEA.
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Os estudantes aprendem na interação tanto com o objeto de conhecimento, quanto com
parceiros mais experientes a respeito do que se está aprendendo, de modo que a construção
de conhecimento não é linear, acontecendo por meio de um processo que sugira apropriações de aspectos possíveis de serem observados no objeto de conhecimento, nos diferentes
momentos.
Assegurando o processo de apropriação, é possível que se consiga realizar, em cooperação, tarefas que não seriam possíveis de serem desenvolvidas autonomamente, contribuindo
para a criação da zona proximal de desenvolvimento, instaurando-se, assim, a possibilidade
de que esse estudante avance, tornando-se autônomo para a realização de tarefas que não
conseguiria realizar anteriormente.
A sondagem é uma prática pedagógica que possibilita saber o que pensam as crianças
sobre um conhecimento específico, para saber de suas intenções quando declaram um saber.
Com a possibilidade de se investigar o que não se vê a olho nu, o que não está nas
palavras nem na voz, mas sim no pensamento, não apenas resultados superficiais sobre uma
folha em branco, mas sim enxergar as profundezas.
No desejo de compreender o que se passa na cabeça das crianças porque sabem que
compreender isso pode ajudar a compreender como eles mesmos, professores, pensam.
Nesse sentido que dizemos que a sondagem é uma atividade do professor, não da
criança, elas simplesmente pensam e escrevem como acham que deve ser.
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O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS E ENSINO REMOTO:
ENSINO HÍBRIDO E SUAS CONSEQUÊNCIAS
RESUMO: Na vida cotidiana, os alunos alternam suas vivências entre virtual e real, muitas crianças
que estão muitas vezes conectadas em seus tablets ou celulares tiveram dificuldades para
acompanhar as aulas no ensino remoto. Entender essa realidade como experiências escolares,
foi uma forma bastante difícil para estes alunos e também para os professores que se viram tendo
que procurar novas práticas pedagógicas que estimulam e desenvolvem uma aprendizagem mais
significativa e concreta. Embora a tecnologia seja uma excelente ferramenta de aprendizagem,
sozinha ela não é eficiente, por isso a necessidade de combinar os ensinos virtual e presencial,
ministrados pelo professor em sala de aula de acordo com o modelo tradicional não dá certo. Foi
preciso buscar maneiras de interação para conseguir alcançar a aprendizagem.

Palavras-chave: Ensino, Educação, Online,
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INTRODUÇÃO

E

nsino Híbrido é uma metodologia que combina a aprendizagem presencial e remota, permitindo que o aluno estude sozinho on-line ou em sala de aula interagindo
com os colegas e com o professor. Surgiu a necessidade deste tipo de ensino em
Fevereiro deste ano quando a legislação garantia que 35% dos alunos voltassem ao ensino
presencial e 65%dos alunos ficassem em ensino remoto.
No ano de 2020, todos estavam em ensino remoto, este ano temos alunos presentes e
alunos em casa. Estamos através da integração da tecnologia na educação, de modo a estimular o protagonismo dos alunos no próprio processo de aprendizagem, porém por sermos
da rede publica não temos a tecnologia que precisamos para dar apoio integral aos nossos
alunos
Mesmo a tecnologia já estando inserida nos aspectos gerais da vida dos estudantes, a
tendência educacional do século XXI é utilizá-la também como ferramenta de aprendizagem,
ainda não é oportuno pelo menos na cidade de São Paulo onde mesclar aulas on-line e off-line se tornou o maior desafio para os professores do ensino fundamental. O que vimos foi
uma pequena participação dos alunos nas aulas virtuais e nas propostas remotas .Este artigo
traz estas dificuldades e os danos acarretados na não participação dos alunos no Ensino
Fundamental.
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O RETORNO ÀS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
Para retomada das aulas presenciais a
rede pública optou pela educação híbrida que
é uma metodologia de ensino com o objetivo
de unir elementos do presencial e do online.
Por exemplo, o ensino híbrido conta com a
vivência presencial nas instituições de ensino
e com atividades realizadas fora desse ambiente, como participação de fóruns virtuais
de discussão.
Em 2021 surge então a possibilidade
do retorno presencial seguindo a legislação
citada abaixo:
- o Decreto Municipal nº 59.283/2020,
que declara situação de emergência no Município de São Paulo e define outras medidas
para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus e alterações;
- o Decreto Estadual nº 65.384/2020,
que dispõe sobre a retomada das aulas e
atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, institui o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para
COVID-19 e dá providências correlatas;
- o Decreto Municipal nº 60.058/2021,
que regulamenta a retomada das atividades
presenciais dos estabelecimentos de ensino
na Cidade de São Paulo, nas condições específicas;
- a 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;
- a Instrução Normativa SME nº 40/2019,
que dispõe sobre o Processo Inicial de Escolha/Atribuição de turnos e de classes/blocos/
aulas aos Professores da Rede Municipal de
Ensino - RME, que atuam nos Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs, Esco-

las Municipais de Educação Infantil - EMEIs,
Escolas Municipais de Ensino Fundamental
- EMEFs, Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio, Escolas Municipais de
Educação Bilíngue para Surdos - EMEBSs,
Escolas Municipais de Ensino Fundamental
e Médio - EMEFMs e Centros Integrados de
Educação de Jovens e Adultos - CIEJAs e dá
outras providências;
- a Instrução Normativa SME nº 41/2019,
que dispõe sobre o Processo de Escolha/Atribuição do Módulo Docente aos Professores
de Educação Infantil e de turnos de trabalho
aos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil,
lotados e/ou em exercício nos Centros de
Educação Infantil e no Centro Municipal de
Educação Infantil da Secretaria Municipal de
Educação, e dá outras providências;
- a Instrução Normativa SME nº 55/2020,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do calendário de atividades – 2021 nas
Unidades Educacionais de Educação Infantil
da rede direta e parceira, de Ensino Fundamental, de Ensino Fundamental e Médio, de
Educação de Jovens e Adultos e das Escolas
Municipais de Educação Bilíngue para Surdos
da Rede Municipal de Ensino.
- a Instrução Normativa SME nº 56/2020,
que altera os Anexos I a VI e acrescenta o Anexo VII à Instrução Normativa SME nº 40/2019;
- a Instrução Normativa SME nº 58/2020,
que dispõe sobre a organização das Unidades de Educação Infantil, de Ensino Fundamental, de Ensino Fundamental e Médio e dos
Centros Educacionais Unificados da Rede
Municipal de Ensino para o ano de 2021, e
dá outras providências.
- a necessidade de assegurar as condições que favoreçam a realização de atividades escolares presenciais de forma segura
para estudantes e profissionais da educação;
- a importância das interações presenciais nas escolas com professores e colegas
para a saúde emocional e aprendizagem dos
estudantes, comprovada por evidências cien30 - junho/2021 - Educar FCE
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tíficas sobre os efeitos negativos de longos
períodos de suspensão das aulas presenciais;
- a oferta do ensino híbrido como possibilidade para a garantia da aprendizagem no
contexto em que é necessário o revezamento
de estudantes para o respeito aos protocolos
sanitários;
- a responsabilidade das instituições em
comunicar à comunidade escolar as decisões
e informações relativas à prevenção do contágio pelo COVID-19;resolve:
Art. 1º Os procedimentos para a organização das Unidades Educacionais com vistas
ao retorno dos estudantes às atividades presenciais deverão estar em conformidade com
o disposto na presente Instrução Normativa.
Art. 2º As aulas e demais atividades presenciais deverão ser retomadas nas Unidades
de Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio, observado o limite máximo de
estudantes estabelecido por determinação do
Poder Executivo, ouvida a Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com as Diretorias Regionais
de Educação, promoverá pesquisa de interesse junto aos pais/ responsáveis quanto ao
retorno dos bebês, crianças, jovens e adultos
às atividades presenciais.

plataforma Google Classroom ou por outros
meios de disponibilização das atividades, tais
como, materiais impressos a serem retirados
nas Unidades Educacionais conforme organização própria.
§ 1º Todas as Unidades Educacionais
deverão ofertar atividades presenciais e não
presenciais aos estudantes.
§ 2º A Equipe Gestora das escolas de
Ensino Fundamental e Ensino Médio deverá
garantir que todos os estudantes que optaram
pelo ensino remoto tenham acesso a todas as
atividades propostas.
§ 3º Aplica-se o disposto no “caput”
deste artigo às Unidades Educacionais de
Educação Infantil.
§ 4º A entrega das atividades será instrumento para apontamento de frequência
para os estudantes que permanecerem em
ensino remoto.
Art. 5º A partir do resultado da pesquisa, a Equipe Gestora deverá organizar os
agrupamentos, turmas e classes presenciais
para atendimento conforme segue:
I – Educação Infantil (CEIs, CEMEIs e
EMEIs) – sem revezamento:
a) máximo de 35% de bebês e crianças
por turno de funcionamento;

Parágrafo único. A pesquisa mencionada no “caput” será realizada por meio de
formulário específico disponibilizado no Portal
da SME e nas Unidades Educacionais, conforme segue:

b) excedendo o número máximo de interessados por turno, priorizar o atendimento
das crianças na seguinte ordem:

a) para as Unidades diretas no período
de 26/01 a 05/02/21;

2. bebês e crianças que tenham irmãos
mais velhos que serão atendidos na mesma
Unidade;

b) para as Unidades indiretas e parceiras no período de 26/01 a 09/02/21.
Art. 4º O retorno às atividades presenciais será facultativo aos estudantes, sendo
que aqueles cujo pais/responsáveis optarem
pelo ensino remoto deverão realizar as atividades de caráter obrigatório por meio da

1. com maior idade;

3. em situação de vulnerabilidade.
c) outras formas de organização com
vistas ao atendimento presencial de todos os
interessados, desde que autorizada pela Diretoria Regional de Educação.
30 - junho/2021 - Educar FCE

669

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

II – Ensino Fundamental e Médio (EMEFs, EMEBSs e EMEFMs):

PLANO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES
PRESENCIAIS

a) mesma turma cadastrada no EOL,
garantindo percentual de 35% dos estudantes
em cada uma das turmas do turno, ou

O Plano de Retorno às Atividades Presenciais foi elaborado de acordo com o Artigo
7º da Instrução Normativa SME nº 01/2012.
O referido Plano foi construído de acordo com
o Projeto Político-Pedagógico e compartilhado
com todos os profissionais em exercício da
Unidade Educacional.

b) mesmo ano escolar reorganizado em
turmas que totalizam até 35% das matrículas
do turno, ou
c) limite de 35% dos estudantes do turno,
d) sistema de revezamento nos dias da
semana, entre grupos de estudantes de uma
mesma turma, caso as indicações anteriores
não assegurem o atendimento a todos os interessados.
Parágrafo único. A Equipe Gestora das
escolas de Ensino Fundamental e Ensino
Médio, para organização do atendimento do
sistema de revezamento, deverá assegurar o
retorno às atividades presenciais dos estudantes com histórico de baixo rendimento escolar e ou que em 2020 não tiveram acesso
às plataformas digitais.
Art. 6º Para o cumprimento do disposto
nesta IN, o atendimento aos estudantes dar-se-á nos horários previstos nas IN SME nº
58/2020 e IN SME nº 54/2020, exceto para
os matriculados nas classes/turmas participantes do Programa São Paulo Integral que
serão atendidos por 5 (cinco) horas diárias.
Parágrafo único. Excepcionalmente no
ano de 2021 as atividades do território do
saber serão direcionadas à recuperação das
aprendizagens.
Art. 7º Mediante o Plano de retorno às
atividades presenciais, elaborado pela SME, a
Equipe Gestora em conjunto com o Supervisor
Escolar, deverá elaborar o plano de retorno da
Unidade Educacional e encaminhá-lo para a
DRE até 12/02/2021 para acompanhamento.

Para o retorno com segurança a escola
deverá cumprir as seguintes normas sanitárias:
• Aquisição de sinalização de distanciamento social e orientação sobre
atitudes preventivas à covid-19;
• Aquisição de materiais de combate
à COVID-19;
• Aquisição de materiais pedagógicos
para composição de kits individualizados para uso das crianças;
• Organização de lavatório, bebedouro
e banheiros;
• Readequação de espaço para troca
das crianças (se necessário);
• Organização dos horários de entrada e saída;
• Organização dos refeitórios (adulto
e infantil);
• Orientações para uso dos diferentes
espaços com distanciamento;
Divulgação dos protocolos sanitários e
organização da Unidade com a comunidade
escolar.
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O ENSINO HÍBRIDO NO ENSINO
FUNDAMENTAL - AS VANTAGENS DO
ENSINO HÍBRIDO
Estudar de forma remota permite que o
aluno utilize recursos digitais para aprender,
seja dentro ou fora do ambiente escolar, tendo maior autonomia de como, quando, onde
ou com quem quer estudar.
O objetivo dessa metodologia é que os
dois modelos de ensino se complementam
e promovam uma aprendizagem mais eficaz,
motivadora e personalizada. Por serem diferentes entre si, tornam mais dinâmicas as atividades escolares.
As vantagens do Ensino Híbrido incluem
a mudança na rotina dos estudos, autonomia
dos alunos sobre o próprio aprendizado, aproximação com a realidade social e personalização do ensino.
Essa metodologia de aprendizagem se
enquadra no conceito de escolas inovadoras
e nas habilidades do futuro esperadas pelo
mercado de trabalho, pois sua abordagem
ativa estimula o desenvolvimento global dos
estudantes.
Escolas inovadoras têm como premissa
o protagonismo do aluno e o desenvolvimento
de competências e habilidades socioemocionais, que envolvem aspectos sociais, comportamentais, esportivos, emocionais, artísticos,
entre outros.
As habilidades do futuro caracterizam
um desenvolvimento global dos alunos, que
vai além dos conteúdos básicos das disciplinas curriculares, mas que podem ser estimulados na vivência em sala de aula. São elas:
• Pensamento crítico e aprendizagem
ativa.
• Criatividade e originalidade.
• Resolução de problemas complexos.

• Trabalho em equipe.
• Gestão de pessoas.
• Negociação.
• Tomada de decisões.
• Orientação a serviços.

AS DESVANTAGENS DO ENSINO
HÍBRIDO
Para que o Ensino Híbrido funcione, não
basta somente disponibilizar computadores
na escola e deixar que os alunos utilizem da
forma que desejarem, é preciso que o professor oriente o estudo. É necessário formação
do professor para passar conhecimento para
os alunos (ABRAFI, 2020).
A ideia é que os recursos digitais complementam e reforçam o que o professor
transmite em sala de aula, estimulando a
aprendizagem com ferramentas adicionais,
para que o aluno busque e desenvolva maior
compreensão dos conteúdos. Fazer isto em
comunidades onde não há condições tecnológicas tão rudimentares é um desafio muito
grande. O planejamento deve ser pensado e
elaborado para incluir e integrar a tecnologia
de maneira relevante, como a utilização de
textos em formato digital, discussão de temas
em fóruns on-line, multimídias para expor os
conteúdos, entre outros. Quando não há equipamento e formação estes pontos se tornam
inviáveis (ABRAFI, 2020).
Durante 2020 o número de alunos que
conseguiram acessar as plataformas de ensino, foi pequeno. Em 2021 com a volta de porcentagem para a escola disponibilizou acesso
aos alunos que mais precisavam. Foram estabelecidos alguns critérios e os pais poderiam
mandar ou não os filhos para a escola. Atender-se-ia primeiro as crianças em situação de
vulnerabilidade e baixa renda. E colocaria os
demais em lista de espera (ABRAFI, 2020).

• Flexibilidade cognitiva.
• Inteligência emocional.
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Porém esta forma de trabalho transformou a maneira de ensinar do professor e a
maneira de aprender dos alunos, distanciando-se do modelo tradicional de educação
para se adequar às mudanças trazidas pela
tecnologia. Porém como já foi dito em lugares
onde a tecnologia é precária o ensino híbrido
não funciona (ABRAFI, 2020).
Sendo assim, é preciso reestruturar o
plano pedagógico, a gestão da escola e a organização da sala de aula, e trabalhar na adesão e adaptação dessa metodologia por parte
de toda a comunidade escolar, mas sempre
pensar que devido à precariedade que muitos
alunos vivem a adesão ao ensino híbrido fica
comprometida (ABRAFI, 2020).
O papel do professor no Ensino Híbrido
é estimular a interação, a colaboração e o
envolvimento dos alunos com as tecnologias
digitais, mas sabe-se que a atuação situacional das escolas públicas ao passo em que os
relaciona aos conteúdos a serem aprendidos,
favorecendo esse processo.
Para que isso ocorra, os professores
precisam de uma formação continuada voltada para a utilização dos recursos tecnológicos na educação e saibam integrar de forma
adequada ao plano pedagógico (ABRAFI,
2020)

OS PROFESSORES E O ENSINO
FUNDAMENTAL HÍBRIDO
Segundo estudos (IDOETA, 2020), para
que o Ensino Híbrido funcione, não basta somente disponibilizar computadores na escola
e deixar que os alunos utilizem da forma que
desejarem, é preciso que o professor oriente o
estudo. A ideia é que os recursos digitais complementam e reforçam o que o professor transmite em sala de aula, estimulando a aprendizagem com ferramentas adicionais, porém
existem escolas que não possuem ainda estas
ferramentas tecnológicas e muitos alunos também não . Só acessam as aulas pelo celular e
algumas famílias só tem um celular para que
o aluno busque e desenvolva os conteúdos.

O plano de aula deve ser pensado e
elaborado para incluir e integrar a tecnologia
de maneira relevante, como a utilização de
textos em formato digital, discussão de temas
em fóruns on-line, multimídias para expor os
conteúdos, entre outros. É necessário, uma
formação específica sobre as plataformas e
muitos professores não receberam esta formação (IDOETA, 2020).
De um momento para outro com a pandemia do Covid 19 fechou-se a possibilidade
de todos estarem presentes em sala de aula.
Os recursos tecnológicos das famílias muitas
vezes são escassos e para acessar tantas
informações, muitos pais trabalham fora e as
atividades não são realizadas nas plataformas.
As metodologias em 2021 transformaram a maneira de ensinar do professor e a
maneira de aprender dos alunos, distanciando-se do modelo tradicional de educação
para se adequar às mudanças trazidas pela
tecnologia. Sendo assim, foi preciso reestruturar o plano pedagógico, a gestão da escola e
a organização da sala de aula, e trabalhar na
adesão e adaptação dessa metodologia por
parte de toda a comunidade escolar (IDOETA,
2020),
O plano de retorno ao presencial foi
realizado baseado em portarias e decretos,
deixando muitos alunos excluídos.
O papel do professor no Ensino Híbrido
deve ser de estimular a interação, a colaboração e o envolvimento dos alunos com as
tecnologias digitais, mesmo entendendo que
ao passo em que os relaciona aos conteúdos
a serem aprendidos, favorecendo esse processo quando conseguem acesso.
Para que isso ocorra, os professores
precisam de uma formação continuada voltada para a utilização dos recursos tecnológicos na educação e saibam integrar de forma
adequada ao plano pedagógico (IDOETA,
2020).
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MODELOS UTILIZADOS DE ENSINO
HÍBRIDO
Algumas das possibilidades de combinar o ensino presencial e remoto são:
• Rotação: propõe estudar uma mesma disciplina ou tema específico
ora através de plataformas digitais,
ora realizando projetos em grupo, e
também dividir a turma entre quem
estuda na modalidade virtual ou presencial, e alternar.
• Sala de aula invertida: utilizar o conhecimento prévio do aluno, obtido
por meio digital, para discutir em sala
de aula o tema estudado e compartilhar com os colegas e o professor.
• Flex: permite que o estudante aprenda através de recursos digitais com
maior autonomia, mas tem o professor disponível para tirar dúvidas
sempre que precisar.
• Laboratório on-line: disponibiliza o
curso inteiro em plataforma digital,
mas em um ambiente físico, assim
os alunos estudam no laboratório e
também assistem às aulas tradicionais (LAPA, A. B.; PRETTO, 2019)

O ENSINO HÍBRIDO E A ESCOLA
Para implementar o Ensino Híbrido na
sua escola, não será tarefa fácil é precisar
realizar mudanças na infraestrutura, no currículo, nas práticas pedagógicas e na formação
dos professores, que devem ocorrer de forma
contínua (BRASIL, 2020).
É preciso também dispor dos recursos
tecnológicos que permitam o ensino virtual
de forma adequada e eficaz, saber usar ambos como complementares e interagir uma
modalidade com a outra, isso ainda está em
implantação na rede pública (BRASIL, 2020).

Sendo assim, a tecnologia educacional
surgiu para suprir essa necessidade de se
adaptar e interagir em tempos de pandemia,
mas observa-se que pode ser uma constância caso este período se prolongue mais do
que previsto, caso a vacina contra a Covid
19 demore a ser fornecida a toda população
(BRASIL, 2020).
O objetivo é trazer inovação e facilitar
o processo de ensino e aprendizagem nesta
fase, mas também formar os professores para
novas tecnologias. Só que o espaço para esta
formação ainda é bem restrito. Vê-se a necessidade de aplicar os recursos tecnológicos
às práticas pedagógicas como ferramentas
complementares (BRASIL, 2020).
O Ensino Híbrido também é uma adequação às competências propostas pela
Base Nacional Comum Curricular, que inclui
a implementação da cultura digital nas escolas, porém como já foi dito, a rede pública de
São Paulo ainda não oferece total adaptação
a este ensino. Os alunos que estão no Ensino
Remoto, estão em prejuízo devido a rede de
dados (BRASIL, 2020).
Ter um Sistema de Ensino, cuja tecnologia contemple o aperfeiçoamento dos professores e aprendizagens dos alunos, é o ideal
para suprir as necessidades da sua escola,
pois busca acompanhar as transformações
que ocorrem na área da educação e inseri-las
nas práticas educacionais. Muitos professores
têm feito inclusive uma busca ativa de cada
aluno para que sua presença seja efetiva na
plataforma utilizada (BRASIL, 2020).
O objetivo do Ensino Híbrido é oferecer
soluções e recursos tecnológicos, serviços
de assessoria pedagógica e capacitação de
professores, bancos de atividades, questões
e avaliações. Porém novamente cita- se as dificuldades encontradas nesse momento pela
comunidade escolar (BRASIL, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para enfrentar as dificuldades do trabalho pedagógico no atual momento da sociedade,
é necessário que as escolas estejam atentas à necessidade de se prepararem cada vez mais
para as atividades remotas e o ensino híbrido. Não houve o devido preparo, muitos professores ainda navegam em águas turvas ao tentar atender tanto os alunos que estão no ensino
remoto quanto os alunos que estão presencialmente. A falta de tecnologia adequada tanto na
escola como lares causa grandes problemas de aprendizagem no momento.
Diante desse contexto, o papel dos gestores escolares é fundamental para que o planejamento pedagógico, os recursos digitais e a formação continuada de professores possam
atender às necessidades do momento.
Outro aspecto importante é manter o diálogo com as famílias e nesta parte a escola faz
uma busca ativa para conseguir atingir todos os alunos que não estão no ensino presencial.
Estes alunos com o ensino híbrido muitas vezes não tem acesso às plataformas oferecidas. A
desigualdade social se apresenta mais forte neste momento. É necessário que a ajuda venha
dos governos para que todos possam ter uma educação igualitária.
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OBSTÁCULOS E SUPERAÇÕES ENCONTRADAS PELAS
FAMÍLIAS DE FILHOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
RESUMO: Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar os obstáculos e as superações
encontradas pela família do deficiente visual, desde o momento do diagnóstico até o presente.
Foi observado e analisado de perto a realidade de pais com crianças deficientes visuais, que
se encontram no meio escolar que estamos inseridos. Foi concluído que os obstáculos vividos
por estas famílias, como a incerteza, a demora no diagnóstico do problema e as angústias
passadas até a aceitação do filho deficiente visual. Chegando por fim na superação da maioria
dos obstáculos, exceto pela incerteza da inserção do filho no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Deficiência visual; Família; Deficiente Visual; Educação.
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INTRODUÇÃO

M

uitos são os problemas encontrados pelas famílias com filhos deficientes visuais, e a escola muitas vezes se omite frente a eles. Diante disso, pretende-se
que os educadores tendo conhecimento das histórias de vida das famílias que
vivem essa realidade, bem como as pessoas com deficiência visual, estabeleçam com elas
uma relação mais compreensiva e eficaz.
O objetivo desta pesquisa é o de revelar a experiência da educação do filho com deficiência visual e buscar identificar os principais problemas e soluções enfrentados pela família.
Para tanto foi utilizada a obra de Amiralian (1997), na qual descreve as dificuldades dos pais
em aceitar a deficiência do filho e em Heimers (1970), que destaca a importância da família
no estímulo da criança, para que ela não apresente limitações mentais, motoras e se desenvolvam autonomamente.
Este trabalho trará uma breve definição e algumas características do deficiente visual,
no aspecto físico, psicológico, educacional e social. A adequação social, construção do conhecimento, a família como um todo no processo de aceitação do filho deficiente visual, as
barreiras e os desafios enfrentados por essas famílias e essas crianças, no âmbito escolar,
familiar e no mundo.
Por fim, foi possível identificar obstáculos vividos pelas famílias entrevistadas, como a
incerteza e demora no diagnóstico do problema do filho, a angústia vivida até que se chegue
à aceitação deste diagnóstico, e o desconhecimento inicial da existência de centros de apoio
às famílias e aos deficientes visuais. Todos esses obstáculos parecem ter sido superados,
exceto o medo e a incerteza dos pais de quando o filho se tornar adulto consiga se inserir
no mercado de trabalho.
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DEFICIÊNCIA VISUAL E SUA
DEFINIÇÃO
Nesta seção, trata-se da definição de
deficiência visual, da identificação, da prevalência, das causas da deficiência visual, de
algumas características da criança deficiente
visual, da percepção sensorial, da exploração
do ambiente e orientação espacial, da adequação social, da dependência e independência, da aceitação e negação da cegueira,
da educação no âmbito familiar e no âmbito
escolar, da deficiência visual e a construção
do conhecimento, do desenvolvimento sensório-motor e da construção do sistema conceitual e da linguagem do deficiente visual.
Deficiência visual é um impedimento total ou diminuição da capacidade visual decorrente da imperfeição no órgão ou no sistema
visual, sendo considerados deficientes visuais
os portadores de cegueira e os de visão subnormal (KIRK; GALLAGHER, 1996).
A criança considerada cega é aquela
que tem somente a percepção da luz ou que
não tem nenhuma percepção visual; a criança
com visão parcial é aquela que tem limitação
da visão de distância, mas é capaz de ver
objetos e materiais quando estão a poucos
centímetros ou, no máximo, a meio metro de
distância (KIRK; GALLAGHER, 1996).
A cegueira ou perda total da visão pode
ser adquirida ou congênita. O indivíduo que
nasce com o sentido da visão e o perde mais
tarde, guarda memórias visuais, consegue se
lembrar de imagens, luzes e cores, e isso é
muito importante para sua readaptação. Já
o indivíduo que nasce sem a capacidade de
enxergar, jamais poderá formar uma memória visual, possuir lembranças visuais (KIRK;
GALLAGHER, 1996).

Educacionalmente, crianças com Deficiência Visual são definidas como aquelas que
necessitam do uso do sistema Braille e outros
recursos didáticos especiais, como material
impresso em tipos ampliados ou quantidade
limitada de impressão normal em condições
especiais (KIRK; GALLAGHER, 1996).
O desenvolvimento das funções visuais
ocorre nos primeiros anos de vida, ou seja,
ao nascer, a criança não sabe enxergar e,
será preciso aprender a ver. Mas, testes de
acuidade visual, são capazes de fazer a avaliação funcional da visão de um recém-nascido ainda no berçário. Os sistemas escolares
também dispõem de uma grande diversidade
de métodos para detectar crianças com deficiência visual (KIRK; GALLAGHER, 1996).
O instrumento padrão utilizado nas escolas é a escala de Snellen, que consiste em
fileiras de letras de tamanho decrescente que
as crianças devem ler a uma distância de vinte pés. Uma variação da escala de Snellen,
que consiste na letra maiúscula E apontando
para várias direções, é útil para avaliar crianças pequenas e pessoas que não sabem ler.
Pede-se que estas indiquem a direção das
pernas da letra E (KIRK; GALLAGHER, 1996).
No ambiente educacional, existem procedimentos que a professora pode utilizar na
identificação de crianças com problemas de
visão: a professora deve observar se a criança
consegue ler no quadro-negro do seu lugar,
ou precisa chegar mais perto dele para ler, ou
ainda, se a criança aperta os olhos para ler
um livro. É importante que a professora leia o
registro dessa criança, pois quaisquer informações a respeito de restrições físicas, medicação ou necessidades de recursos visuais
(lentes de aumento, lâmpadas etc.), devem
estar anotadas no relatório da criança (KIRK;
GALLAGHER, 1996).
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O pediatra é a principal fonte de identificação de crianças deficientes nos anos pré-escolares, o professor é a principal fonte de
identificação de deficiências leves nas crianças em idade escolar. Muitas crianças deficientes visuais eram agrupadas nas escolas
de acordo com a classificação elaborada com
fins médicos e legais, faziam-se agrupamentos para oferecer um programa para crianças cegas e outro aquelas que enxergavam.
Quanto à prevalência, o número de crianças
deficientes visuais é menos surpreendente do
que o número de crianças com deficiência
mental ou com distúrbio de aprendizagem,
somente uma em mil crianças é deficiente
visual (KIRK; GALLAGHER, 1996).
As principais causas da cegueira e de
outras deficiências visuais têm sido relacionadas em amplas categorias, incluindo doenças
infecciosas, acidentes e ferimentos, tumores,
falta de pré-natal e hereditariedade. Outras
causas da deficiência de natureza predominantemente hereditária, como a catarata, atrofia do nervo óptico e o albinismo continuam
sendo constantes em qualquer faixa etária
(KIRK; GALLAGHER, 1996).

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA
CRIANÇA DEFICIENTE VISUAL
A pesquisa sobre o deficiente visual tem
se concentrado principalmente na criança
considerada legalmente cega e, a partir dessa pesquisa, a principal questão foi saber se
as deficiências visuais, especialmente a cegueira, afetam as características cognitivas e
afetivas. O impacto da deficiência visual sobre
o desenvolvimento individual e psicológico varia muito entre os indivíduos, depende da idade em que ocorre, do grau da deficiência, da
dinâmica geral da família, das intervenções
que forem tentadas, da personalidade das
pessoas, enfim, de uma infinidade de fatores
(BUSCAGLIA, 1997).

Além da perda do sentido da visão, a
cegueira adquirida acarreta também outras
perdas: emocionais; das habilidades básicas
(mobilidade, execução das atividades diárias);
da atividade profissional; da comunicação e
da personalidade como um todo.
Trata-se de um experiência traumática,
que exige acompanhamento terapêutico e
principalmente, para a família, pois será ela
a grande responsável pela readaptação do
Deficiente Visual às atividades cotidianas e
ao restabelecimento emocional, uma vez que
cabe à família a tarefa de oferecer ao portador
de deficiência condições para seu crescimento como indivíduo, tornando-o capaz de se
sentir feliz, amado e produtivo, dentro de sua
realidade, de suas potencialidades e de seus
limites (BUSCAGLIA, 1997).
A variedade de experiências dos deficientes visuais dependerá de a criança ter
nascido cega, ou ter ficado cega depois, ou
ainda, a perda da visão ter sido repentina ou
gradativa. Quem quer que tenha convivido
com cegos, distinguir facilmente os que perderam a visão nos três primeiros anos de vida,
dos que ficaram cegos depois de adolescentes, tão somente pela aparência ou pela expressão fisionômica. O aspecto do indivíduo,
a expressão do rosto, a mímica das mãos, a
mobilidade dos ombros e dos braços, enfim,
até o modo de parar, são características que
diferenciam os indivíduos que perderam a visão mais tarde, comparados aos que perderam a visão logo nos primeiros anos de vida
(BUSCAGLIA, 1997).
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PERCEPÇÃO SENSORIAL, EXPLORAÇÃO
DO AMBIENTE E ORIENTAÇÃO
ESPACIAL
Segundo Baba, (1997) a ausência da
percepção visual fará com que o indivíduo
tenha limitado o seu conhecimento do mundo
e da realidade, assim o deficiente visual deve
superar essa limitação tanto quanto possível,
por meio de estimulação de outros sentidos.
A experiência visual não pode ser restaurada,
mas deve ser substituída por outra via de conhecimento ou interação com o mundo.
A percepção auditiva é a mais importante na exploração do ambiente, pois constitui
uma via de comunicação mais objetiva de
que dispõem os deficientes visuais. A pessoa
cega deve aprender a distinguir os sons, os
ruídos e associá-los, mas a percepção auditiva não é suficiente para substituir a visão.
Assim, o deficiente visual necessita de maior
treinamento e estímulo dos outros sentidos,
reorganizando-os de maneira que possam
ser usados como padrões de conhecimento,
deve-se lembrar que esta substituição nunca
será completamente perfeita, mas poderá ser
real e satisfatória se o próprio deficiente dor
devidamente treinado (BABA, 1997).
O tato oferece a percepção de forma, de
tamanho, largura e altura de objetos, mas esta
percepção também é insuficiente, escapando-lhe uma grande parte de detalhes. O olfato e
o paladar também devem ser treinados: o olfato é extremamente útil para a informação dos
lugares e para o reconhecimento das pessoas
e objetos. Será, portanto, muito importante na
locomoção e orientação, servindo ainda, na
distinção e identificação das frutas, alimentos e remédios. Enfim, o deficiente perceberá
a realidade que está a sua volta por meio
de seu corpo, na sua maneira de ter contato
com o mundo que o cerca. Para conhecer o
deficiente visual e seus interesses e habilidades, é necessário acompanhá-lo nesse trajeto
percorrido pelo seu corpo, percebendo qual o
referencial perceptual que ele irá revelar, que
não é o da visão (BABA, 1997).

ADEQUAÇÃO SOCIAL
Adequação social é a adaptação do indivíduo às normas da sociedade. O deficiente visual é, muitas vezes, prejudicado na sua
adequação social, devido ao comportamento
das pessoas em relação à cegueira, à atitude da família, aos processos educacionais
inadequados e à própria personalidade do
indivíduo. Todas essas atitudes podem levar
o deficiente a intensificar sua inadaptação ao
ambiente. Myerson (in KIRK e GALLAGHER,
1996), ao discutir os problemas de pessoas
com visão parcial, salientou que as suas dificuldades de ajustamento se devem à sua
condição de nem cegas, nem com visão.
Mostrou que as crianças com visão parcial
tendem a ser menos ajustadas do que as
crianças cegas ou com visão.
Atitudes de superproteção, com expectativa de que o cego seja um recipiente de
caridade, coexistem com uma suposta capacidade de um desenvolvimento e funcionamento superior de seus outros sentidos.
Sendo assim, as condições sociais são consideradas como as causas das maiores dificuldades enfrentadas pelo deficiente visual
(KIRK; GALLAGHER, 1996).

DEPENDÊNCIA E INDEPENDÊNCIA
Um dos maiores conflitos enfrentados
pelos indivíduos cegos, fala de uma difícil e
complexa escolha entre o crescer ou permanecer pequeno, entre o lançar-se para um
desenvolvimento pessoal e independente ou
permanecer protegido por uma dependência
da figura materna. Este conflito parece se fundamentar na constatação de uma necessária
dependência ao vidente em ações que para
nós são simples e banais, como atravessar a
rua ou escolher sua própria roupa (BRUNO,
s/d).
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Entre os conflitos vividos pelos sujeitos
cegos está a difícil opção entre definir seu
lugar no mundo assumindo a cegueira ou negando-a. Outros sentimentos que se pode notar entre os sujeitos cegos, são sentimentos
de desqualificação e insuficiência, que não
acreditam em suas próprias capacidades,
também pode-se perceber a solidão e o isolamento. Estes sentimentos parecem derivar
da sensação de que a relação com o outro é
sempre perturbado pela constatação da diferença com o mundo (BRUNO, s/d).

DEFICIÊNCIA VISUAL E A
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Segundo Bruno (s/d), para entender
como a criança portadora de deficiência visual constrói seu conhecimento, é importante
refletir sobre como se processa o desenvolvimento cognitivo e as condutas de interação
com o meio. Na concepção piagetiana, a inteligência consiste na capacidade de adaptação às novas situações, isto se dá por dois
processos: assimilação e acomodação.
O processo de acomodação é a modificação de um esquema do sujeito dada a
característica do objeto, por exemplo, o esquema de pegar é modificado pelo sujeito em
ação de puxar. O desequilíbrio interno do indivíduo em função de um conhecimento novo
chama-se acomodação. A aprendizagem depende portanto, da capacidade do sujeito de
se acomodar ao objeto do conhecimento e
adaptá-lo, isto é, internalizá-lo, torná-lo parte
de si mesmo (BRUNO, s/d).
Pode-se observar então, que a construção do conhecimento não é algo adquirido de
fora para dentro, mas que tem origem no orgânico e na troca bioquímica entre o organismo e o meio. As ações sensórias-motoras coordenadas, ativam, organizam e estruturam o
sistema nervoso do organismo humano. Com
a construção da inteligência sensório-motora,
a criança passa a um nível mais elevado: o
nível simbólico, isto é, a capacidade de representar. A ação, as vivências do mundo físico e

as experiências de fazer coisas significativas
é que possibilita à criança representar em nível simbólico (BRUNO, s/d).
O homem se constrói através de diversas experiências significativas-sociais, afetivas
ou cognitivas, entretanto, tem-se observado
que a ação do sujeito portador de deficiência
e sua capacidade de construir conhecimento
ficam muitas vezes prejudicadas, não apenas
pela deficiência visual mas, principalmente, pela
quantidade de troca com o meio. Assim, há a
necessidade de facilitar a construção do conhecimento como um todo, através interação e
comunicação com o outro, despertando a curiosidade, o interesse pela descoberta do mundo,
estimulando a iniciativa e autonomia da criança
portadora de deficiência (BRUNO, s/d).

FAMÍLIA
“A primeira manifestação de meu coração, quando eu soube que ela seria sempre uma criança, foi a velha pergunta que
todos nós fazemos frente a um sofrimento
inevitável: Por que tinha de acontecer comigo? Para esta pergunta não podia haver
resposta, e de fato não houve nenhuma”
(Pearl Buck - The Child Who Never Crew).

Todos sabemos o que é família, como
ela funciona, quais seus principais problemas e
competências, também sabemos que a família
não nasce do nada, a união do casal inicia o
ciclo da família, que para se formar passa por
transformações, essas transformações correspondem ao início do ciclo vital, ou seja, ao início
dos seus diferentes estágios de transições ou
fases que resultarão na criação de um sentimento de pertencer a um novo grupo, a uma
nova família, dando assim início a um novo ciclo.
De acordo com Relvas (2000), a família tem sido vista como um emaranhado de
questões e contradições, que envolvem um
conjunto de relações e emoções definido pela
família e que podem fortalecer ou abalar a estrutura da mesma. Isso porque a família passa
por problemas específicos em cada uma de
suas etapas e sofre níveis de estresse na passagem de uma fase para outra.
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NASCIMENTO DA CRIANÇA E REAÇÃO
DA FAMÍLIA
Neste momento em que se lê, brinca
ou estuda, em algum lugar do mundo está
nascendo uma criança com alguma limitação
ou alguém sofre algum acidente e se torna
deficiente. Isso é algo que ninguém deseja
ou espera e muda completamente sua vida e
da família, pois o mais difícil para uma pessoa com qualquer tipo de deficiência é a sociedade definir o que ela será daí pra frente
(BUSCAGLIA, 1997).
Deve-se tratar o deficiente como uma
pessoa como outra qualquer, mas que possui determinadas limitações para exercer algumas atividades, é necessário afirmar que
uma pessoa portadora de deficiência em nossa sociedade não é incapaz, mas apenas um
deficiente.
Buscaglia (1997), menciona alguns preceitos para nos lembrar de que ninguém nasce incapaz, mas é fabricado: Todo deficiente
é um indivíduo próprio, ele não pertence a ninguém, cada um é diferente do outro, mesmo
que lhe rotulem para conveniência de outras
pessoas, ele ainda é único. Todo deficiente é
uma pessoa antes de tudo, e possui direitos
como todas as outras e devem ser respeitados conforme seus ritmos e dificuldades.
Possuem necessidades de amar e serem amados, de aprender, partilhar etc., devem agir por conta própria, encontrando sozinhos a melhor forma de fazer as coisas, a
família pode proporcionar possibilidades para
que seus anseios se tornem reais. E a sociedade não deve impor seus padrões, pois
existem muitas maneiras de aprendermos e
nos adaptar, e eles devem encontrar a melhor
forma de se ajustarem. Os deficientes precisam do mundo e das outras pessoas, para
que possam aprender a vivenciar diversas
experiências (BUSCAGLIA, 1997).

As pessoas que não são deficientes
têm dificuldades de compreender o que é ser
deficiente e, é muito mais fácil nos imaginarmos como pais de crianças deficientes do
que nós mesmos. Segundo Faber (in KIRK
e GALLAGHER, 1996) ao imaginarmos uma
mulher grávida, que planeja que seu filho nasça perfeito e algum tempo depois ouça de
um pediatra que seu filho é deficiente, ela e
seu parceiro (a) neste momento se separam
com uma morte simbólica do filho, bem como
todos os planos e anseios relacionados à
criança ficam frustradas. Após a notícia, vem
a responsabilidade de providenciar os cuidados diários da criança, que podem decorrer
inúmeras dificuldades, como para comer, se
vestir etc.
A partir do momento em que a criança
deficiente é trazida para a casa, vinda do hospital, o clima emocional da família se transforma, os integrantes desse lar que sempre estiveram seguros de seus papéis bem definidos,
terão de passar por uma mudança drástica.
Conforme Buscaglia (1997), a atitude
da mãe em relação ao deficiente pode determinar, na maioria das vezes, a aceitação
pela família, pois se ela é capaz de aceitar e
demonstrar uma segurança razoável, de uma
forma bem ajustada, a família é capaz do
mesmo. Amiralian (1997) e Buscaglia (1997),
ressaltam que pais de deficientes, também
podem sentir vergonha, sentimento relacionado com o que os outros irão pensar ou dizer,
esses sentimentos de vergonha, medo, insegurança etc., são compreensíveis, pois toda
a família ao saber que a mulher está gerando
uma criança criam uma expectativa em relação a esse bebê.
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Esse processo de encarar sentimentos
e, em especial, emoções fortes, não é fácil
e exigirá força, honestidade e sensibilidade.
Outra atitude de defesa de que os pais se
apropriam é o de superproteção, tendendo a
realizar as atividades da criança ao invés de
ajudá-la, esse mecanismo também é muito
prejudicial à criança, pois a independência
se dará por meio de experiências progressivas. A família de uma criança com deficiência
visual dentre outras, passará por problemas
durante a educação e o desenvolvimento, e
a dedicação dos pais poderá levar ao ciúmes
dos outros filhos que os pais possam ter, causando conflitos que somente diálogos francos
poderão mudar a situação.
É totalmente natural que os pais quando
ficam sabendo que terão um filho (a) portador
(a) de uma deficiência permanente, se sintam
culpados e incapazes de mudar tal situação.
Algumas auto recriminação e auto censuras
são normais, pois somos instruídos a nos culpar e a ninguém mais, mas é um erro nos
condenarmos por coisas nas quais não temos
qualquer controle.
Para Buscaglia, essa é uma lista que
não está completa em relação a todos os problemas que os pais terão de enfrentar, mais
foi elaborada para que os pais se conscientizem de que esses sentimentos e reações são
naturais, que é importante buscar ajuda, saber que não estão só, e que são capazes de
enfrentar as dificuldades e proporcionar uma
vida tranquila para seu filho, onde ele se sinta
incluído de verdade na sociedade e seja feliz.

BARREIRAS ENFRENTADAS PELA
FAMÍLIA
As barreiras encontradas pelos familiares dos portadores de limitações visuais que,
amparados por lei, têm que superar a falta de
orientação, buscando muitas vezes caminhos
alternativos para que se ofereça uma educação de qualidade para um membro da família
com deficiência visual.
Algumas das barreiras a serem removidas para que a pessoa deficiente se localize e
seja um sujeito participante do contexto social
são: as arquitetônicas, nas quais o indivíduo
encontra obstáculos como a falta de esteiras
rolantes, rampas ou elevadores, barras de
apoio, escolar adequado, transportes adaptados etc., o preparo de profissionais capacitados para lidar com essas pessoas especiais,
o material didático que eles necessitam para
sua formação educacional, ênfase na aula de
arte, o teatro, a música, dança etc., adaptações dos equipamentos escolares, adequações curriculares e o apoio psicopedagógico
ao aluno e pais, são segundo a autora algumas das barreiras mais emergentes a serem
superadas para melhoria da prática pedagógica e vida em sociedade.
Carvalho (2000), afirma que o atendimento educacional oferecido a pessoas deficientes de 0 a 19 anos é somente de 3,98%.
Analisando essa estatística observamos que
a preocupação com a educação desses indivíduos confirma o descaso com sua cidadania, mesmo tendo leis e decretos que lhes
assistem.
A educação especial não pode ser concebida como uma modalidade da educação,
na qual o professor da classe comum não
tenha compromisso com os alunos que possuem necessidades especiais, transferindo
essa tarefa para os profissionais especializados. A integração das crianças especiais
no sistema educacional público ou privado
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necessita do olhar crítico da escola que os
recebem, a fim de que os educadores organizem condições especiais para que a prática
pedagógica tenha característica de aprimorar
a vida de crianças com algum tipo de deficiência física ou mental (CARVALHO, 2000).
Essas barreiras para a aprendizagem
não decorrem apenas pelo fato de um determinado indivíduo apresentar algum tipo
de deficiência. A deficiência seria um fator
secundário no desenvolvimento de um indivíduo, não é negar o fato de que existia uma
limitação seja ela visual, auditiva, intelectual
etc., é necessário, primeiro avaliar o contexto
em que ocorrem as oportunidades de ensino
aprendizagem e descobrir o grau de comprometimento dos profissionais envolvidos nela,
e principalmente, a participação da família. A
esse respeito a autora relata:
Dizendo de outro modo, as barreiras à
aprendizagem dependem do contexto
onde são criadas, perpetuadas ou, muitas
vezes e, felizmente, eliminadas. Eles não
estão, apenas, nos alunos, nos professores ou nas relações entre eles e entre a
escola e as famílias: existem barreiras em
todos os componentes do sistema educativo, nos níveis macro e micropolítico
(CARVALHO, 2000, p. 51).

A história da educação especial é marcada por inúmeras omissões de adultos que
têm como dever social cuidar desses indivíduos, tanto no âmbito familiar, governamental,
educacional e social. Atualmente percebe-se
que algumas crianças que estão inseridas no
contexto educacional regular, não possuem
condições de acompanhar o cotidiano da
sala de aula, pois a mesma ainda não está
adaptada a eles. Muitas escolas esperam que
esses indivíduos ajustem-se ao processo de
ensino aprendizagem quando na realidade
deveria acontecer o contrário (CARVALHO,
2000).

O final do século XX, foi marcado pela
luta dos pais de crianças deficientes reivindicando os direitos do filho a educação, saúde,
vida social etc., com qualidade. Esse movimento pela integração teve força extra quando em 1981 foi estabelecido na Assembleia
Geral das Nações Unidas, como o ano Internacional das Pessoas com Deficiência. Ainda
a esse respeito observa-se que a Declaração
de Salamanca refere a uma educação de qualidade, independentemente das condições físicas do indivíduo (CARVALHO, 2000).
Os pais de crianças portadoras de deficiência devem entender que a educação para
todos inclui também seu filho deficiente. As
mudanças na sociedade contemporânea estão levando às novas concepções de mundo
e a criança com deficiência visual não pode
estar alheia a todo o universo cultural que
permeia o cotidiano educacional (CARVALHO, 2000).
Enfim são muitos os desafios a serem
enfrentados pelos pais da criança deficiente
visual e pelas próprias crianças, começando
desde o nascimento e/ou descobrimento do
diagnóstico até a vida adulta, quando começa
a preocupação para entrar no mercado de
trabalho, pois assim como todos, crianças,
adolescentes e adultos buscam e necessitam
de independência, e qualidade de vida. Quando a família se une para lutar pelos direitos da
pessoa com deficiência visual bem como outras deficiências, é possível proporcionar uma
vida digna, de qualidade e feliz, superando os
obstáculos e as dificuldades que permeiam
essa realidade (CARVALHO, 2000).

30 - junho/2021 - Educar FCE

686

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Kirk e Gallagher, (1996), os três profissionais capazes de identificar crianças com
deficiência visual são o oftalmologista, o pediatra e o professor, sendo este a principal fonte
de identificação de deficiências leves nas crianças em idade escolar.
Outro aspecto observado na pesquisa é a reação dos familiares frente à constatação de
um filho portador de deficiência, onde a maioria passa por alguns dos mecanismos de defesa
destacados por Amiralian (1997), como: negação, superproteção, projeção e aceitação.
O desenvolvimento inicial da criança se dá no meio familiar. Conforme afirma Baba
(1997), a criança com deficiência visual deve superar esta limitação por meio da estimulação
de outros sentidos. Este processo de estimulação sensorial ocorreu graças aos familiares que
o fizeram, mesmo sem orientações adequadas, a estimulação dos sentidos remanescentes
depende da atuação familiar, que previamente deveria receber ajuda profissional para a realização de tal tarefa.
De acordo com a pesquisa realizada por Amaral (1996), os membros das famílias das
crianças com deficiência visual são orientados desde cedo. Os pais recebem informações
sobre como a ausência de visão reflete no desenvolvimento da criança e como superar os
efeitos dessa disfunção nos primeiros anos de vida. Se as crianças brasileiras portadoras de
deficiência e seus familiares fossem assistidas pelos especialistas como parece ocorrer em
outros países, ambos seriam mais beneficiados.
Observa-se ainda que no contexto educacional, as crianças deficientes visuais de outros
países, não frequentam o ensino regular. No Brasil, estas crianças são matriculadas em sala
de ensino regular e os profissionais habilitados em educação especial por meio do ensino
itinerante, auxiliam os professores que lidam com elas no processo de desenvolvimento biológico, cognitivo e social.
Sabendo que a educação tem compromisso com seus discípulos, proporcionando condições para obtenção de uma cultura acadêmica e de um futuro profissional promissor, caberá
à instituição preparar-se estrutura e funcionalmente para ajudar o deficiente a conquistar seus
direitos, dentre eles, encontra-se o preparo para o mercado de trabalho. Este mercado também
deve preparar-se para receber os deficientes visuais.
Entendemos que a função familiar é levar o filho ao processo de socialização primária,
isto é, vestir-se adequadamente, respeitar regras, comportar-se etc., e a escola se ocupar da
educação escolar propriamente dita, com a participação dos pais, em um trabalho de parceria. O profissional da educação deve produzir na criança o desejo de aprender, de obter
conhecimentos específicos que a tornarão no futuro, profissionais bem sucedidos.
Por fim, este trabalho permitiu identificar obstáculos vividos pelos entrevistados, como a
incerteza e demora do diagnóstico do problema do filho, a angústia vivida até que se chegue
à aceitação do filho real e o desconhecimento inicial da existência de centros de apoio às
famílias e aos deficientes visuais.
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PSICOPEDAGOGIA DEDICAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DOS
SUJEITOS NUMA PERSPECTIVA EDUCACIONAL
RESUMO: Os problemas epistemológicos da psicopedagogia e sua compreensão científica estão
inseridos totalmente dentro dos problemas sociais das ciências que devem ser enfrentados com
audácia, sabedoria e flexibilidade de pensamento, especialmente no campo da educação, porque
constituem um terreno propício à reflexão. A partir do advento das necessidades educacionais as
ciências se dedicam em desdobrar esforços para contribuir com o desenvolvimento cognitivo das
crianças em desenvolvimento, desse modo psicopedagogia se depara com diversos problemas
epistemológicos de grande validade e cuja elucidação depende do enriquecimento de seu aparato
categorial, bem como de novas propostas para conceber a formação de pessoas dentro de um
ambiente adequado.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Educação; Transtorno; Formação; Interação.
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INTRODUÇÃO

O

século XIX é marcado pelo advento de pesquisas sobre o desenvolvimento motor,
intelectual e emocional das crianças. As figuras emblemáticas desta pesquisa
são Maria Montessori e Jean Piaget.

Nesta linha, a psicopedagogia se desenvolveu na Europa em meados do século XX. A
etimologia do termo refere-se ao conceito de educador, de conduzir e acompanhar. O primeiro centro psicopedagógico foi inaugurado em 1946, cujo foco engloba a normalidade das
dificuldades adaptativas que podem pontuar a escolaridade dos alunos.
A filosofia do central é acompanhar dificuldades educativas personalizadas podendo
conduzir estudantes aos caminhos responsáveis para condicionar seu desejo de aprender e
impedi-los de abandonar a escola. Isso é feito através de uma leitura educacional e psicológica
de suas dificuldades, levando em consideração a personalidade da criança em seu momento
de desenvolvimento na escola.
O objeto da psicopedagogia é, portanto, o estudo e suporte das condições psicológicas e cognitivas necessárias para a aprendizagem e acesso escolar. Assim, a psicopedagogia afirma a estreita ligação entre desenvolvimento psicológico, desenvolvimento cognitivo e
aprendizagem.
Buscaremos neste trabalho desenvolver um estudo sobre a psicopedagogia visando
reconhecer as necessidades das interações entre as diversas vozes que compõem as instâncias formativas dos sujeitos no processo de ensino e aprendizagem.
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A PSICOPEDAGOGIA E A
APLICABILIDADE NA PRÁTICA
Em nosso trabalho com jovens, observamos a importância de fatores psicológicos
e cognitivos na qualidade do investimento
escolar. Um estudante com um distúrbio de
aprendizagem (dislexia, dispraxia, discalculia), incapaz de atender a certos requisitos
acadêmicos é improvável que perder alguma
confiança em sua capacidade de aprender,
de se sentir enquadrado na realidade e ficar desanimado ou alienado ao processo de
aprendizagem,
[...] atividades e treinamentos para indivíduos com problemas de aprendizagem e
comportamento baseados em teorias comportamentais, como sugere a Psicologia
Educacional, nem definir métodos, técnicas e estratégias de ensino como propõe a
Pedagogia mas cabe-nos ocupar um lugar
que está na inter-relação da ensinagem e
da aprendizagem (SANTOS, 2010. p,1).

Um estudante intimidado por seus pares,
sentindo-se excluído, pode já não ser capaz
de ir para a escola porque teme assédio novamente de seus companheiros (esta recusa é
muitas vezes acompanhada por somatização,
dor de estômago, dor de garganta a cabeça,
etc.). Um estudante que percebe demandas
parentais maciças de seus pais, temendo que
ele não consiga satisfazer seu desejo, pode
desenvolver ansiedade sobre o desempenho
(um medo esmagador de fracasso).
Para ajudar esses jovens, é essencial
apoiá-los em sua totalidade, apoiar a autoestima e a motivação, permitir que os alunos se
conscientizem de suas estratégias de aprendizagem e os ajude a ajustá-los de acordo com
suas dificuldades, transmitir uma metodologia
específica para estudantes com dislexia, dispraxia ou TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade) apoiar o aluno quando
ele não pode se concentrar com calma na
escola por causa de dificuldades, bem como
com seus pares.

Para ajudar os alunos com esse tipo
de dificuldade, é necessário acompanhar o
aluno em níveis pedagógicos e psicológicos.
Um trabalho próximo também é indicado aos
seus pais e seus professores, visando harmonizar e coordenar a supervisão de jovens que
necessitem.
Dentre as prerrogativas que acompanham as preocupações estão permitir que
a criança ou adolescente invista e se reconheça plenamente enquanto estudante, propiciar subsídios para que ele questione suas
estratégias de aprendizado e se conscientize
de seus pontos fortes e fracos trabalhando
a metacognição. Desenvolver propostas de
ferramentas concretas para facilitar a aprendizagem, memorização, atenção, organização e ortografia, apoiar a motivação, o desejo de aprender, a confiança nas habilidades
de aprendizagem – em alguns casos, para
acompanhar as ansiedades de desempenho
e recusa escolar,
[...] a partir de uma macro visão da instituição, como um todo, proporcionada
através do diagnóstico psicopedagógico
institucional que poderá tomar decisões
mais acertadas nos momentos de crise.
A previsão de tais momentos e as estratégias para evitá-los e ainda o adequado
planejamento culminaram para o alcance
dos objetivos da instituição. Evidencia-se
assim, ser esta uma atividade constante
(SANTOS, 2010) p,1).

Permitir aos pais refinar a representação que têm da criança/adolescente distinta
do estudante que foram e as expectativas que
podem ter para seu filho. Para proporcionar
uma oferta que suporte e reconheça alunos
como um todo, para viabilizar ferramentas personalizadas para os alunos e, especificamente, atender às necessidades dos com TDAH.
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PSICOPEDAGOGIA E
INTERDISCIPLINARIDADE APLICADA
O termo psicopedagogia é relativamente recente. Há alguns anos reitera-se nas ciências da educação, não apenas como campo
do conhecimento científico, mas como carreira universitária e, portanto, como profissão
no mundo.
O pano de fundo está na psicologia aplicada à educação e sua emergência situa- se
no final do século XIX por interesse de psicólogos preocupados com as características da
psique da criança em relação às tarefas de
ensino e da educação, bem como a necessidade de organizar o processo educacional
em uma base psicológica, isto é, objetivando
conhecer o homem antes de educá-lo.
Nesta análise histórica há um constante
interesse e preocupação em encontrar uma
base psicológica da pedagogia. Para compreendermos a trajetória histórica da psicopedagogia devemos nos remeter à cultura
greco- romana, mencionando Platão e Aristóteles em suas referências à constituição
da personalidade individual e da maneira de
como orientar a natureza humana para alcançar melhores resultados.
As relações entre pedagogia e psicologia têm em comum o ser humano, o segundo
para estudá-lo e o primeiro a se formar, mas
caminham por trajetos paralelos. Atualmente,
a psicopedagogia deve se preocupar com o
homem concreto, conhecê-lo e educá-lo, você
não pode treinar aqueles que não se conhecem.
O fato de haver uma precedência histórica para a integração das ciências psicológicas e pedagógicas não significa que ela
seja alcançada de forma inevitável, porque as
condições histórico-sociais têm sua contribuição no desenvolvimento científico. A origem
e evolução da psicologia como uma disciplina independente está fortemente imbuída de

impressões pedagógicas onde quer que esta
ciência esteja enraizada no mundo, mas o
quadro sócio- histórico sempre desempenhou
um papel decisivo (BOSSA, 2007).
Ele é baseado no pressuposto de que
o desenvolvimento científico das tendências
em uníssono mostram-se em crescimento de
uma multiplicidade de teorias e a formação
de uma teoria geral unificada, ambos são dois
estágios no desenvolvimento de conhecimento que pressupõem o outro.
Como a psicologia e a pedagogia estavam enriquecendo seus respectivos corpos
teóricos, as condições para a conformação
de uma teoria integrada de ambos foram
gestantes. Isso quer dizer que, na psicologia
da educação, processos analíticos-sintéticos
estão sendo produzidos, ou antes, de generalização de abstração mutuamente condicionada. O primeiro processo corresponde ao
crescimento teórico particular e o segundo à
unificação deles (BOSSA, 2007).
Como resultado do desenvolvimento do
conhecimento científico mostra a ciência ou
de transição intermediária não são o resultado formal alguns usando outros métodos,
mas por causa do aprofundamento do conhecimento, o que leva à descoberta de regularidades complexas de níveis mais elevados
de desenvolvimento, uma maior revelação da
interconexão universal dos fenômenos da natureza e da sociedade,
A Psicopedagogia clínica procura compreender de forma global e integrada os
processos cognitivos, emocionais, sociais, culturais, orgânicos, e pedagógicos
que interferem na aprendizagem, a fim de
possibilitar situações que resgatam o prazer de aprender em sua totalidade. Incluindo a promoção da integração entre pais,
professores, orientadores educacionais
e demais especialistas que transitam no
universo educacional do aluno (BOSSA,
2007, p. 67).
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Na história das ciências, ocorreu repetidamente que uma nova disciplina surge das
relações entre outras. Ambos os autores em
diferentes momentos e contextos, estão se
referindo ao mesmo fato do surgimento de
novas fronteiras interdisciplinares, primeiro
nas ciências naturais, tais como bioquímica
e, posteriormente, nas ciências sociais.

O processo educativo, com uma bem
definida e composto por diferentes teorias,
princípios, categorias e modelos para descrever, justificar e explicar núcleo teórico conceitual os fenômenos e processos que ocorrem
dentro do dito objeto, assim como diferentes
métodos e procedimentos que visam conhecer e intervir para aperfeiçoar este processo.

Conhecimento psicopedagógico não
pode ser esgotado com as contribuições da
psicologia ou pedagogia isoladamente, ao
contrário, todas as ciências que estudam os
seres humanos e da sociedade se baseiam,
direta e indiretamente, enriquecendo conceituações teóricas gerais das ciências e são obrigados a se alinharem à pedagogia por causa da emergência em definir e esclarecer a
saída educacional dos resultados como uma
pedagogia aparentemente distante, como inteligência e tecnologias artificial informação
e comunicação, entre outros. E ao mesmo
tempo condiciona o surgimento de novos e
mais complexos problemas epistemológicos.

A ACEITAÇÃO DO OBJETO
EDUCACIONAL

Então psicopedagogia tem antecedentes históricos e lógicos que permitem adquirir
um status científico como uma ciência ou disciplina intermediária com outras ciências psicológicas, tais como com a psicologia geral,
psicologia da personalidade, psicologia da
aprendizagem, psicologia desenvolvimento e
psicologia comunicação. No entanto, também
integra a educação científica através de sua
natureza interdisciplinar (SANTOS, 2007).
Psicologia educacional é uma ciência
aplicada que busca não só obter conhecimento teórico, mas usá-lo de acordo com
o processo educacional, dentro do qual estão a subjetividade de alunos e professores,
bem como interações que estabelecem tanto
dentro de um contexto sociocultural quanto a
um dado histórico. Portanto, é considerada
essencialmente uma disciplina científica aplicada pelo seu caráter concreto e específico.

Aceitação do processo educacional
como objeto essencial pressupõe conceber
um sentido geral e abrangente que existe dentro de si uma ampla gama de fenômenos de
ensino e aprendizagem incluído, que pode ser
estudado de forma independente e analítico,
mas sem separar o contexto amplo que é
educacional, visando à formação, desenvolvimento e aprimoramento dos alunos.
No labor cotidiano da educação profissional, a psicologia não é a única ciência útil,
mas ela desempenha um papel fundamental,
pois a subjetividade das principais partes interessadas é um elemento essencial, que sejam contornados por ignorância ou desprezo
podem impedir qualquer tentativa inovadora
e de melhoria do processo pedagógico nas
condições complexas em que se desenvolve
na educação.
Mas outras ciências estão envolvidas
no desenvolvimento do conhecimento psicopedagógico, razão pela qual esse fenômeno
é muito mais complexo relacionado à pedagogia e não só a psicologia, mas também
da linguística, antropologia, filosofia, história,
ecologia, economia, estatística, cibernética,
tecnologia da informação por seu impacto
na educação, razão pela qual a pedagogia
recebe o caráter da ciência cognitiva em sua
concepção ampla (SANTOS, 2007).
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Também tem um importante componente instrumental como ciência aplicada, capaz
de resolver os problemas práticos associados ao seu objeto. Por estas razões, diz-se
que a psicopedagogia é ciência e tecnologia,
usando o conhecimento científico para integrar e dar um ao outro ciência e tecnologia.
As conquistas inegáveis da pedagogia e da
psicologia se espalharam, juntamente com os
males que tencionavam seus laços.
"Aprendizagem'' é um processo que envolve vínculos individuais e coletivos que
resultam das interações do sujeito com
o meio, da ação do cuidador e das articulações entre o saber e o não saber. É
um processo permeado, no caso do ser
humano, por um clima e um tom socioafetivo, que produz instrumentos para mudar a si e ao mundo e vice- versa. É um
movimento que envolve o mundo íntimo,
a subjetividade, o desejo e , também, o
contexto no qual se dá.

processo de conhecer, o processo de
vida que se dá por articulações possíveis e
que amplia os domínios cognitivos para conexões cada vez mais complexas (SERAFINI
et. al. 2001. p, 51).
No estado científico da psicopedagogia, existem critérios divergentes entre os pesquisadores. Alguns defendem sua existência
independente e outros a negam em favor das
disciplinas básicas. O próprio processo de
unificação das ciências tradicionais na nova
síntese interdisciplinar revela este problema a
um ritmo crescente de integração do conhecimento psicológico e pedagógico, reafirmando
um lugar para ela em suas complexas relações com outras ciências sociais e técnicas.
Existem vários argumentos teóricos em
favor do status epistemológico da psicopedagogia como uma nova ciência interdisciplinar.
A atual impossibilidade de estudar os fenômenos educacionais da psicologia ou da pedagogia de maneira paralela. Para a realização
de um estudo verdadeiramente científico, é

essencial que seu objeto de pesquisa seja
de natureza psicopedagógica, caso contrário
estaria dividindo a realidade educacional.
Existe acumulação quantitativa e qualitativa do conhecimento científico, cuja essência é psicopedagógica, contribui para o
desenvolvimento de um corpus teórico-metodológico que sustenta essa disciplina.
Os métodos de introdução e técnicas
de investigação que já não são da competência exclusiva da psicologia ou pedagogia, facilitam a obtenção de conhecimento científico
mais abrangente que fornecem informações
precisas e oportunas para os problemas de
respostas práticas educacionais (SANTOS,
2007).
Estes argumentos permitem defender a
existência de uma disciplina psicologia com
o seu objeto, metodológico e um sistema de
conhecimento volumoso que não pode ser
restrito às ciências comuns, porque não é a
soma deles, mas uma integração de nível superior teórico e sistematizado, que estimulou
o surgimento e consolidação da profissão de
psicopedagogo e, portanto, de sua formação
profissional como carreira universitária.
No entanto, é uma pesquisa teórica
ainda insuficiente destinado a fornecer maiores argumentos científicos que fundamentam
como uma nova disciplina, bem como o seu
nome, como alguns concebê-lo como a psicologia educacional e psicologia educacional,
termos que não conseguem refletir a essência
do seu conteúdo interdisciplinar.
O empirismo predominante na pesquisa
educacional, pouco exigente para subir acima
dos dados para desenvolver generalizações
teóricas, juntamente com a falta de uma verdadeira cultura científica dos profissionais da
educação têm contribuído para a falta de elaborações teóricas gerais para a basear melhor e oferecer mais coerência epistemológica
à psicopedagogia.
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Formar uma psicopedagogia sistema
epistêmica é um desafio urgente, mas primeiro
você tem que ganhar a consciência entre os
pesquisadores e psicólogos de sua relevância
e necessidade, apesar de algumas tentativas,
que fornecem elementos valiosos, especificamente sobre a psicologia da educação, em
quatro critérios de diferenciação o domínio
material, o domínio do estudo, o nível de integração teórica e o das contingências históricas da Psicologia da Educação. A precisão
de elementos valiosos para apoiar o trânsito
interdisciplinar da psicologia da educação.
A ampliação do conceito de educação é
um aspecto importante do trabalho profissional
e investigativo, uma vez que progressivamente
o processo pedagógico vem se expandindo
das paredes acadêmicas para a comunidade
e a família, em contraposição às concepções
tradicionais que restringem o conceito ao referencial das instituições escolares.
As concepções que concebem o amplo
processo de socialização humana, que é complementado pela abordagem comunitária da
educação subjacente a este critério é o processo de formação humana e adquire um caráter
complexo ao receber múltiplas influências não
apenas das instituições escolares, mas também da família e da comunidade. Portanto, a
educação é escola, família e comunidade e a
psicopedagogia não pode ignorar esse fato
em sua conceituação teórica e metodológica.
Mas o papel preponderante da escola
não pode nem deve ser subestimado dentro
desta concepção abrangente de educação,
pois é a melhor preparada para dirigir o processo pedagógico em coordenação com as
outras instituições sociais já mencionadas.
Longe de ser diluída, a função da escola,
entre outros, é reforçado com mais responsabilidade por sua grande relevância social,
porque, na família e na comunidade influências formativas coexistir com um alto grau de
espontaneidade e pouca sistematização.

CIÊNCIAS HUMANAS E A INTERAÇÃO
COM A PSICOPEDAGOGIA
A existência e o desenvolvimento de
uma sociologia da educação se convertem
numa disciplina que se conecta diretamente
com a psicopedagogia, devido ao tratamento
científico requerido pelo contexto social na
formação dos seres humanos. A dimensão
sociológica da educação nem sempre foi
abordada explicitamente, embora implicitamente o social esteja sempre presente.
Esta afirmação é evidente no fato de
que os contextos sociais e culturais não foram levados em conta na extrapolação dos
resultados científicos de um país ou região
para outro sem os ajustes necessários (BOSSA, 2007). Todos os problemas psicopedagógicos têm raízes sociais porque surgem e
se desenvolvem em certos contextos históricos, sociais, culturais e geográficos e sem
as contribuições da sociologia da educação
é impossível analisá-las de maneira integral
e rigorosa.
Outra disciplina importante para a psicologia é a história da educação, o que não
deve ser restrito a considerar apenas o pensamento educacional e de suas condições
históricas, mas também inclui sistemas e
políticas educacionais com as tendências
atuais e perspectivas, a fim de alcançar uma
compreensão mais completa e complexa do
fenômeno educacional em suas dimensões
subjetiva, social e histórica,
Entendendo o sujeito como ser social, o
resgate das fraturas e do prazer de aprender, na perspectiva da Psicopedagogia
Clínica, objetiva não só contribuir para a
solução dos problemas de aprendizagem,
mas colaborar para a construção de um
sujeito pleno, crítico e mais feliz (ESCOTT,
2004. p, 27).
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A própria existência da psicologia como
uma disciplina científica condicionou o surgimento de princípios interdisciplinares que não
correspondem ao puramente psicológico ou
didático, como além de ser mais abrangente,
mas não excluí-los. Um exemplo disso é a
suposição de abordagem da personalidade
como princípio da integridade dos alunos e
educadores como sujeitos no processo de
formação, embora seja ainda insuficientemente sistematizado em teoria e prática educacional profissional, apesar de sua reiteração
temática em pesquisas e publicações científicas. Pode-se afirmar que o foco na educação renasceu da busca em apreender os
estudantes em sua integridade, não apenas
como um conjunto agregado de qualidades,
características ou traços.
A formação é um precursor porque
como sendo indivisível tem uma configuração
psicológica peculiar, mas com o ativismo que
o caráter do sujeito fornece a isso. Ou seja,
o sujeito é um ativo mediando as influências
sociais e seu impacto sobre a personalidade, o que ajuda a explicar comportamentos
ou aparenta não entrar em conflito com as
exigências do processo educativo e com o
caráter não-linear, nem automático ao valor
intrínseco das atividades educacionais que
são realizadas.
O resgate da personalidade na educação leva à aceitação da subjetividade humana
como uma realidade ontológica, a necessidade do conhecimento científico nas reflexões
epistemológicas, bem como a afirmação da
personalidade psicológica e qualitativa contra a dominância do positivismo nas ciências
sociais, expressas na supervalorização do
experimental e tecnológico, como por exemplo em alguns representantes da psicologia
cognitiva.

PROCESSOS COGNITIVOS DE
APRENDIZAGEM UM OLHAR GLOBAL
A psicopedagogia é uma ciência recente que agrupa outras quais neurologia, pedagogia, psicologia e biologia. Ultimamente
diversos aspectos da fisiologia, farmacologia,
bioquímica, e estrutura do sistema nervoso de
seres invertebrados e cérebro de vertebrados
foram conhecidos mais a fundo.
Pesquisas fundamentais a respeito da
função perceptiva das emoções, da aprendizagem e da memória apresentaram e mostraram grande avanço, em especial quando nos
referimos às abordagens relativas à questão
em análise. Aprendizagem e educação tendem a ser estudadas de modo que reflitam
um novo espaço das ciências naturais, alterando sua gênese desde o início a vida adulta. Em psicopedagogia a alfabetização aplica-se como instrumento de vital importância
para o cotidiano, contribuindo para que a população tenha um melhor entendimento das
perspectivas introspectivas, mas sem deixar
de levar em conta os avanços científicos, evitando posturas especulativas e a crença em
muletas ofertadas pelo raso reflexo do senso
comum. São sistematizados encadeamentos
educacionais partindo de princípios neurológicos.
Podemos afirmar que psicopedagogia
em conjuntos as psicologias educacionais
despontam como áreas do conhecimento
biológico lançando mãos de achados de outras áreas menores que fazem parte de sua
constituição, a entender, a neurofarmacologia,
a neurofisiologia, a psicologia evolucionista e
o neuroimageamento com a finalidade de esclarecer o funcionamento o sistema nervoso.
O desenvolver técnico cognitivo moderno com o intuito de estudar da atividade cerebral nas crianças, adolescentes e adultos,
enquanto ocorrem as tarefas relacionadas
ao intelecto, vem permitindo a investigação
mais precisa dos neurocircuitos enquanto
ocorre seu funcionamento, que acarretam as
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potencialidades intelectuais humanas dentre
as quais, a linguagem, a criatividade, o raciocínio, etc.
As conexões entre distintos neurônios
são responsáveis por funções basilares do
sistema nervoso humano, assim como de outros animais. Em se tratando especificamente
do ser humano, atuam de modo a determinar
os nossos comportamentos como indivíduos.
As emoções internalizadas e vivenciadas como a raiva, o medo e situações aprazíveis da vida tem sua origem nas atividades
no cérebro por meio dos circuitos neuronais.
O desenvolvimento da habilidade de pensar e
armazenar lembranças que carregamos está
em dependência das atividades complexas
que ocorrem nos neurotransmissores por
meio de sinapses químicas.
Os nossos movimentos são possíveis
pois passam por circuitos neuronais contidos
em nosso no cérebro e em nossa medula
espinhal, eles são responsáveis por programar tudo, desde a capacidade de introduzir
um fio no buraco da agulha, passando pelas
capacidades desenvolvidas na habilidade de
guiar uma bicicleta até tarefas mais complexas como atirar com arco e flecha.
É nessa intrincada teia de processos
neuronais que também temos o controle das
inúmeras funções do organismo humano. A
manutenção da temperatura do corpo é um
exemplo claro, seguido pela pressão arterial,
ambos são medidos de maneira automática
levando nosso corpo a permanente atividade
mesmo sem nos darmos conta do que essa
cadeia de eventos está propiciando.
Trata-se de funções autônomas orientadas por meio dos circuitos neuronais, e
ocorrem de forma inconsciente. Encontramos
explicações a esse respeito na biologia elementar, ela nos fornece mostras claras de que
qualquer espécie de animal é fruto das interações complexas entre os fatores que regem o
ambiente e estrutura sua genética.

ESTÍMULOS COGNITIVOS NA INFÂNCIA
Existe uma importância crucial no desenvolvimento infantil, particularmente do desenvolvimento cerebral, percebemos na primeira infância como ocorre a influência da
aprendizagem, o comportamento e a saúde
ao longo do ciclo de vida bem como a influência proveniente das experiências e dos
ambientes vivenciais, particularmente a participação ativa dos pais e da família de modo
geral, todos esses estímulos são basilares ao
desenvolvimento da primeira infância.
A fusão do conhecimento acerca do
desenvolvimento em prol do entendimento
pormenorizado, e por assim dizer, os primeiros anos de vida na determinação o futuro
da criança, percebemos as ligações entre o
modo como o cérebro se desenvolve e os
mecanismos neurológicos e biológicos que
influenciam a aprendizagem, comportamento
e saúde ao longo da vida,
A aprendizagem inicia-se desde o começo da vida. Muito antes de a criança
entrar na escola, enquanto cresce e se
desenvolve em todos os domínios (físico,
cognitivo e socioemocional), ela aprende
nos contextos de seus relacionamentos
afetivos. Especialmente na primeira infância, a aprendizagem é fortemente influenciada por todo o meio onde a criança se
encontra e com o qual interage. A criança
aprende no ambiente de seus relacionamentos, que por sua vez afetam todos os
aspectos de seu desenvolvimento. A promoção do desenvolvimento integral saudável, com nutrição e cuidados de saúde
adequados, ambiente familiar afetivo, seguro e estimulante, relações estáveis e incentivadoras, além da oferta de educação
de qualidade, fornecem o alicerce para
que cada criança viva bem no presente
e alcance seu potencial pleno no futuro
(COMITÊ CIENTÍFICO NÚCLEO CIÊNCIA
PELA INFÂNCIA, p, 4).
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Estes dados confirmam os preceitos da
boa maternidade que os pais aplicam por séculos. Mães e pais sempre souberam que o bebê
e os jovens crianças precisam de amor e carinho. Mas o que esse novo conhecimento sobre
o desenvolvimento do cérebro tem de profundamente fascinante, é que ele nos faz entender
como uma boa educação, bons cuidados, boa
nutrição e boa saúde durante a primeira infância
estabelecem as bases para o desenvolvimento
do cérebro, e como representam alicerces importantes para fases posteriores da vida.
Psicólogos do desenvolvimento têm
estudado como as crianças se desenvolvem por um longo tempo e como aprendem,
observando e avaliando o comportamento
e as habilidades em várias idades. No entanto, sobre suas descobertas a respeito da
importância do desenvolvimento na primeira
infância e seus desdobramentos, o potencial
a longo prazo não atraiu a atenção do público até pouco tempo. Nas últimas décadas, a
psicopedagogia em conjunto à neurociência
permitiu a explosão do conhecimento sobre o
cérebro e as ligações entre o desenvolvimento escolar de crianças e as dificuldades que
ele pode apresentar mais tarde com relação
à aprendizagem, comportamento e saúde.
As novas descobertas derivam da pesquisa básica em psicologia da educação,
novas tecnologias que permitem aos profissionais obter imagens do cérebro humano e
estudar sua atividade em vários estágios de
desenvolvimento, a pesquisa neurobiologia e
integração de novos conhecimentos.
Antes dessas fascinantes descobertas
sobre o desenvolvimento cerebral de crianças, pensamos geralmente que a arquitetura
do cérebro foi largamente determinada desde o nascimento por características genéticas
que o indivíduo herdou dos pais. Os cientistas
agora estabeleceram que uma grande parte
do desenvolvimento do cérebro ocorre entre
a concepção e a idade de um ano.

Uma criança é dotada de bilhões de
neurônios que devem formar bilhões e bilhões
de ligações para funcionar corretamente. Em
resposta aos estímulos do meio recebido pelos órgãos dos sentidos (olhos, ouvidos, nariz,
língua, pele, articulações etc.), os neurônios
na parte correspondente do cérebro formam
conexões, chamadas sinapses, que permitem
ao cérebro reconhecer os sinais dos órgãos
dos sentidos,
Um aspecto essencial do aprendizado é
o fato de ele criar a zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado
desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando a criança interage
com pessoas em seu ambiente e quando
em cooperação com companheiros. Uma
vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento da criança (VYGOTSKY, 98
p.117-118).

Durante os três primeiros anos de vida,
há grande intensidade na produção de sinapses e neuronal, especialmente durante a gravidez e no primeiro ano; a produção continua,
mas a uma taxa decrescente, até a idade de
10 anos, e para algumas funções, continua
tudo ao longo da vida. Esse processo é frequentemente chamado de fiação cerebral.
Enquanto esta relação é feita no início
do desenvolvimento, um processo também
ocorre. Bloqueio importante dos neurônios,
sinapses e até mesmo vias neuronais que
não estão em estímulos. Aqueles que não
são usados ou que não são eficazes são eliminados. Esse processo crucial é uma forma
de padrão que faz aparecer formando os diagramas embutidos da massa de células que
durará toda a vida, enquanto o excedente é
eliminado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A diferenciação destas abordagens ou modelos que mostram este problema relacionado
ao uso racional do método hipotético dedutivo, o paradigma da análise do produto processo
só são fenômenos observáveis e mensuráveis se controle experimental for trabalhado de
acordo com um rígido sistema de análise. A alternativa considera a interpretação e compreensão da quantificação e análise com abordagem qualitativa da pluralidade dos métodos para
compreender a realidade.
A abordagem comportamental da educação, com sua ênfase excessiva em mudanças
externas como resultado do aprendizado, levou-nos a esquematizar e terceirizar demais os
resultados do processo pedagógico. A individualidade humana como um ponto de partida e
chegada no processo de formação exige a ser destacado é localizado no centro da concepção psicológica de impacto metodológico em novas pesquisas, tais como estudos de caso e
predição científica a nível de personalidade e não apenas a nível comportamental.
A reconsideração da concepção psicopedagógica na educação pressupõe não apenas
mudanças nas condutas dos professores, mas também dos alunos tais sistemas estão mudando o desenvolvimento social da ciência, que se aplica à educação porque os professores são
formados em certos condicionamentos, ou seja, antes de impor aos alunos, devem trabalhar
a argumentação. O problema da aprendizagem pela descoberta e a relação entre os métodos
científicos e os métodos de ensino são questões derivadas deste problema.
A atual controvérsia sobre a ativação do ensino, o estímulo da inteligência e criatividade
na educação e reconsideração de erro como parte do processo de aprendizagem reflete uma
nova compreensão do processo, que deve primeiro penetrar as consciências dos professores, depois de tomar os alunos sem problemas e não introduzir sistemática e externamente,
esquemática e relutantemente.
Estas novas ideias que revolucionam gradualmente os caminhos tradicionais de educação constitui uma nova concepção de mundo sem tentar negar a contribuição da tradição,
no entanto, devem ser salvaguardadas e incorporadas em novas abordagens conquistas
indiscutíveis do pensamento educacional porque eles não se opõem, mas complementam e
pressupõem.
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EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS DE PANDEMIA: CAOS,
DOENÇAS, COLAPSO, EDUCAÇÃO
RESUMO: Este artigo trata de como os educadores estão lidando com a situação atual da pandemia,
e as questões de currículo, de ensino-aprendizagem, trilhas da educação, e tendo que ter em
mente que não podem se esquecer constituição Federal que diz que a educação é direito de
todos, e também lembrar-se que na LDB/06, valoriza a importância da educação com equidade.
A quarentena gera angústia em todos, educadores, pais, na sociedade em geral, e até mesmo
em alguns educandos, tendo em vista que estes não tem como acessar a internet ou mesmo não
tem um auxílio dentro de suas próprias casas. Venho por meio deste destacar alguns pontos em
especial voltado para a educação infantil, crianças de 0 a 3 anos, que não podem ter este contato
tão específico com as mídias, pois estão em fase mais concreta, que tem que ver, sentir, utilizarse de todos os sentidos. Como lidar com as famílias, e nós educadores como trabalharemos
em home-office. São incógnitas que serão analisadas no decorrer deste artigo, apesar de que
NÃO analisaremos respostas prontas, que não há neste momento, e não haverá tendo em vista
que lidamos com bebês.

Palavras-chave: Pandemia; Educação Infantil; Educação a Distância.
30 - junho/2021 - Educar FCE

703

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

INTRODUÇÃO

O

que causou esta pandemia no Brasil, uma doença que se alastrou pelo mundo
todo e acabou por afetar todas as esferas da sociedade brasileira, tudo por causa de um vírus tão pequeno que acabou por ceifar a vida de muitas pessoas e
mudar a rotina de inúmeras outras, e agora o que fazemos, como lidamos com tudo isso, e
a partir de agora como será, o que será.
Educadores, trabalhadores em geral, famílias inteiras se deparando com um novo cenário, o qual ninguém estava preparado, absolutamente ninguém está preparado. Que vírus é
esse que atacou não só o Brasil, ou uma localidade, mas o mundo em geral.
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CORONAVÍRUS: O CAUSADOR DO CAOS
O vírus mortífero, ele Coronavírus, apelido
como muitos dizem COVID-19,
Os coronavírus são uma família de vírus,
conhecida há muito tempo, responsável por
desencadear desde resfriados comuns a síndromes respiratórias graves, como é o caso da
Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e a
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers).
A transmissão desses vírus pode ocorrer de uma
pessoa para outra por meio do contato próximo
com o doente. Recentemente, um novo tipo de
coronavírus foi descoberto, o 2019-nCoV, o qual
tem causado mortes e bastante preocupação (site:www.brasilescola.uol.com.br/doenças).
Este vírus começou na China e se alastrou
pela Europa e chegou aqui no Brasil. Percebemos que por ele ser semelhante a uma gripe,
muitos não o levaram em consideração tanto que
virou uma pandemia mundial que afetou milhares de famílias, que perderam familiares e alguns
nem mesmo puderam fazer um enterro digno.
O Presidente do Brasil chegou a dizer “se uma
facada não me deteve, uma gripezinha não vai
me matar”, realmente não o matou, mas ceifou
milhares de vida. De acordo com o site https://
www.minhavida.com.br/saude/temas/novo-coronavirus algumas estatísticas:
Até o dia 7 de maio de 2020, o número de casos contabilizados no mundo chegou
a 3.784.085, com 264.679 mortes. No mesmo
período, o coronavírus também chegou a ser
registrado em outros 187 países e territórios, incluindo, vejamos alguns dados:
• Estados Unidos: 1.231.992 casos e
73.573 mortes
• Espanha: 220.325 casos e 25.857
mortes
• Itália: 214.457 casos e 29.684 mortes
• Reino Unido: 202.359 casos e 30.150
mortes
• Rússia: 177.160 casos e 1.625 mortes

• França: 177.160 casos e 25.812 mortes
• Alemanha: 168.655 casos e 7.322
mortes
• Turquia: 131.744 casos e 3.584 mortes
• Irã: 103.135 casos e 6.486 mortes
• China: 83.974 casos e 4.637 mortes
• Canadá: 64.733 casos e 4.366 mortes
• Peru: 54.817 casos e 1.533 mortes
• Índia: 53.045 casos e 1.787 mortes
• Bélgica: 51.420 casos e 8.415 mortes
• Países baixos: 41.973 casos e 5.305
mortes
• Arábia Saudita: 33.731 casos e 219
mortes
• Suíça: 30.126 casos e 1.808 mortes
• Equador: 29.420 casos e 1.618 mortes
• México: 27.634 casos e 2.704 mortes
• Portugal: 26.715 casos e 1.105 mortes
• Suécia: 24.623 casos e 3.040 mortes
• Chile: 24.581 casos e 285 mortes
Em apenas 2 meses os números praticamente triplicaram, vejamos alguns dados referentes até o dia 03 de julho de 2020. O número
de casos contabilizados no mundo chegou a
11.033.446, com 525.148 mortes. No mesmo
período, o coronavírus também chegou a ser
registrado em mais de 200 países e territórios,
incluindo:
• Estados Unidos: 2,839.018 casos e
131.154 mortes
• Rússia: 667.883 casos e 9.859 mortes
• Índia: 633.381 casos e 18.320 mortes
• Reino Unido: 283.757 casos e 43.995
mortes
• Peru: 292.004 casos e 10.045 mortes
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• Chile: 284.541 casos e 5.920 mortes

CORONAVÍRUS E A EDUCAÇÃO

• Espanha: 297.183 casos e 28.368
mortes

Novos termos estão sendo inseridos na
área da educação, classroom, mídias, teams,
whatsapp, zoom, entre outros, várias atividades,
como fazê-las, como prepará-las, e será que as
crianças têm acesso, e os lugares carentes, e
o material tanto da PMSP quanto do ESTADO,
chegarão a todos os lares. E os profissionais da
educação como estão lidando com todas estas
tecnologias, é uma incógnita maior e as crianças
pequenas, os bebês, como utilizarão as mídias.

• Itália: 240.961 casos e 34.818 mortes
• Irã: 235.429 casos e 11.260 mortes
• França: 166.378 casos e 29.875 mortes.
Esta estatística é apenas para mostrar que
não é apenas uma gripezinha, mas algo sério
que causa a morte, e ocasionou com o fechamento de comércios, escolas, empresas em geral. Realmente foi decretado estado de calamidade, é uma pandemia que afeta a todos. E é muito
importante fazermos esta comparação com em
apenas 2 meses os casos triplicam e não se
acha uma vacina, ou algo que de fato afaste este
vírus de todos nós.
Os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:
• Febre
• Tosse
• Falta de ar e dificuldade para respirar
• Problemas gástricos
• Diarreia
• Em casos graves, as vítimas apresentam:
• Pneumonia
• Síndrome respiratória aguda severa
• Insuficiência renal
O vírus fez com que praticamente o mundo
parasse, apenas os médicos, enfermeiros, em
sintaxe, os profissionais da saúde continuavam
na ativa, e tentando salvar vidas, e os outros o
que fariam como trabalhar para garantir o sustento e o emprego. Neste artigo vamos dar mais
atenção aos profissionais da educação, com as
escolas fechadas, o que será dos educandos, o
que faremos como educadores, como profissionais da educação, e as crianças, o que se deve
levar em conta.

Os professores tiveram que se reinventar,
não que não eram capazes, mas a forma de
como lidariam com esta situação, e o que seria
daqueles que não conseguiríamos atingir. elaborar e organizar espaços dentro de casa para
preparar aulas EAD interativas, as quais os pais
que também tem que trabalhar em suas casas e
dar atenção ao horário da aula do seu filho, fazer
atividade com eles, e a educação infantil com
ficaria, pois as crianças não podem se expor a
telas por muito tempo. Quem teria que produzir
as atividades e incentivar as crianças a fazerem
seriam suas famílias.
A PMSP disponibilizou um material para
nortear os educadores e que todas as famílias
de crianças matriculadas nos CEIs (Centros de
Educação Infantil) receberam em casa, este o
Trilhas de Aprendizagem, algumas famílias demoram para receber, no entanto a maioria das
unidades educacionais, o disponibilizou de modo
digital, em geral utilizaram as redes sociais como
Facebook. E as famílias que não receberam tiveram que ir buscar na unidade escolar que seu
filho estava matriculado. A grande maioria dos
CEIs, mantiveram comunicação com as famílias,
por meio de um grupo de whatsapp da escola.
Os professores também preparavam suas
aulas embasados no currículo da cidade, orientações curriculares, BNCC, LDB e a própria Constituição Federal que garante a educação como
direito de todos. Lembrando que deve ser respeitada a individualidade de cada educando e
deve-se levar em conta as dificuldades que as
famílias estão enfrentando neste momento.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: EM TEMPOS DE
PANDEMIA

PROFESSORES E O ENSINO A
DISTÂNCIA

Vivemos um tempo em que a escola já é
parte da vida da criança pequena e elas sabem
disso! Tendo em vista que passam entre 10 a 12
horas longe de suas famílias em sala de aulas
com professores e funcionários da escola, fora
do contexto familiar.

Os professores de início foram separados
com tantas incógnitas, que foi necessário um
suspiro e suspiro e mais suspiros, até que as
ideias começassem a se organizar gradativamente.

Mas com a ocorrência do coronavírus impôs um afastamento. . . tristemente, professores
e alunos tiveram que deixar de conviver. Por isso,
órgãos do governo e sociedade cobram das escolas a invenção de um novo modo de ser, que
se opõe a uma instituição que existe há séculos.
Partindo da própria BNCC que diz que a
educação infantil “têm o objetivo de ampliar o
universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar”, em outro
trecho reforça ainda dizendo “para potencializar
as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento
de responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família”, portanto cabe nossa
reflexão acerca de que escola e família devem
caminhar juntas, uma completando a outra, potencializando assim as aprendizagens. Diálogo é
a chave nesse momento.
“A educação a distância é inadequada
para ensino infantil”, sentencia a gerente de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecilia
Souto Vidigal, Beatriz Abuchaim. "A atividade tem
de ser concebida com a criança como protagonista. Em frente à tela, ela é passiva e não protagonista. Como é possível que a própria escola
aumente o tempo de tela da criança?" Para ela,
as instituições deveriam propor leituras e ajudar
os pais a criar uma rotina para os filhos no isolamento. "Interação on-line uma vez por semana
para manter o vínculo é suficiente", afirma Carolina Velho, especialista da Organização dos Estados Ibero Americanos (OEI) e da Rede Nacional
da Primeira Infância. Para bebês de até 2 anos, a
Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda
nenhuma exposição às telas. Entre 2 e 5 anos,
no máximo, uma hora por dia.

Surgiram expressões sobre as demandas
diferentes da educação infantil, palavras como
surpreendidas, adequação da faixa etária, garantia de vínculo, exposição a telas para crianças tão pequenas, crianças na faixa etária de
0 a 3 anos não é apropriado, mas então o que
fazer em meio a uma pandemia, a qual teríamos que ficar em quarentena, não poderíamos
circular ou trabalhar, devido a um vírus que é
fatalmente transmitido de pessoa para pessoa,
apenas por estarem no mesmo ambiente, deveria ser mantido o isolamento social.
Nós nos encontrávamos no início do ano
letivo, estávamos em meio a adaptação das
crianças, que aos poucos estavam se acostumando à rotina de 10 horas que ficam em
nossa unidade educacional, de início ficamos
de férias, ou o recesso de julho foi transferido
para março.
E agora quando voltarmos o que será,
inúmeras outras incógnitas surgiram, não voltaremos tão cedo, ou seja, a quarentena se
estendia e se estendia, e como vamos manter
os vínculos com nossos pequenos e com suas
famílias, que nem mesmo ainda estavam acostumados conosco, estávamos em adaptação.
Com crianças de 0 a 3 anos, e estávamos falando de EAD (educação a distância) por
meio de telas, computadores, celulares, sendo
que, nossos pequenos devem ao máximo evitar esse tipo de exposição, como já falamos
anteriormente, eles precisam de algo concreto,
do brincar, precisam ser protagonistas do seu
aprendizado, e como iríamos fazer isso, como
envolveriam as famílias, a fim de ajudá-los neste
momento angustiante, trabalho em casa (home
office), cuidar da casa, dos filhos pequenos, e
ainda assistir tela aula com eles.
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Nós professoras também nos encontrávamos na mesma situação, como gravar aulas
que fosse atrativas e que ajudassem as famílias,
como gravar aulas com os nossos filhos tendo aulas, sem que estes nos atrapalhassem ou
como poderíamos inserir nossos filhos para que
os pais vissem que também estamos passando
pelas mesmas angústias.
Nosso maior preocupação era manter o
vínculo com as crianças e famílias e tentar acalentá-las, a maioria da unidades educacionais,
os CEIs, especificamente, que estamos tratando
neste artigo, fizeram vídeos de saudações com
retomas de alguns poucos momentos vividos
e agora se empenham em fazer atividades diárias com muitas dificuldades, sim, mas principalmente com comprometimento com nossos
pequenos educandos, que também estão vivendo e passam por experiências difíceis em
casa, algumas vulneráveis, outros trancafiadas
sem espaço e neste momento tão desafiadora
para todos, o papel do professor mesmo que
a distância é muito importante, com objetivo
de acondicionar as famílias em nossos braços,
para que elas se sintam abraçadas mesmo que
de longe, e para que nós também possamos
sentir o carinho de todos.
Cada professor tem sua realidade dentro
de seu lar, mas sempre nos lembrando e relembramos que de com a BNCC, o Currículo da
Cidade e agora norteados por outro material a
Trilhas da Aprendizagem que cada educando
recebeu em seus lares, começamos a elaborar
nossas aulas on-line, separa um canto de casa
para que cada produção fosse viável para as
famílias, e com utilização de materiais de fácil
acesso, para que os familiares pudessem reproduzir essas atividades do cotidiano escolar
sem que as crianças ficassem tão expostas a
estas telas.

a famílias, para que não fiquem apenas no ócio
do dia a dia, e nas preocupações diárias.
Os professores quase estão virando youtubers, mas não o são, portanto, tiveram que
se preparar e desgastar para cumprir com seu
compromisso, horas trabalhadas em dobro,
desdobramento mental e físico começaram a
fazer parte da rotina de todos, gravando com
aulas com celulares, alguns tem alguém para
auxiliar, outros tiveram que dispor de algumas
ferramentas, como tripés, materiais pedagógicos, entre outros recursos, para que pudéssemos criar aulas interativas com as famílias.
Como sabemos precisamos garantir o
apoio das famílias neste momento, para que
todo o nosso trabalho não seja em vão, o site
https://cer.sebrae.com.br/6-maneiras-de-garantir-o-apoio-da-familia-no-ensino-a-distancia/ traz
um post de como conquistar o apoio das famílias quando se trata de ensino a distância e
conseguir estruturar um plano de aula eficiente,
para isso é importante desenvolver uma estratégia de comunicação. Separamos seis dicas
para auxiliar você nesse processo.

CONSCIENTIZE OS FAMILIARES
Explique os desafios que a modalidade
EAD oferece aos professores, quais modificações são necessárias no ambiente residencial
e quais estratégias podem ser utilizadas visando garantir qualidade nas aulas. Além disso,
disponibiliza-se para tirar dúvidas e receber sugestões, proporcionando um diálogo rico entre
escola e família.

No entanto, estas produções têm sido
muito criativas, sucintas e práticas, não para que
os responsáveis façam o papel de professora,
mas que possam interagir com seu filhos (a) em
casa, brincarem, cantarem, contar histórias; são
várias sugestões que os professores propõe as
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CRIE HÁBITOS

TRABALHE COM A FAMILIARIDADE

Estamos mais habituados a executar atividades cotidianas de lazer e descanso dentro de
casa do que identificar o lar como um ambiente
de aprendizagem. Desde que somos crianças,
torna-se rotina vestir o uniforme, pegar a mochila com o material escolar e se deslocar a
um ambiente diferente, cuja dinâmica é voltada
aos estudos. E, ao chegar em casa, esse ciclo
se fecha.

Assim como a criação de outra rotina, a
familiaridade com alguns elementos também
torna mais fácil a mudança de ambiente para
os alunos, por ampliar o senso de identificação.

Uma das formas de facilitar o processo
educacional e conseguir o apoio da família no
ensino a distância é criando hábitos e rotinas
dentro de casa, por isso se faz necessário conversas rotineiras com os pais dos alunos para
acompanhamento.

INCENTIVE A CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO
DE ESTUDOS
Estruturar um ambiente específico para
os estudos dos alunos dentro de casa é muito importante para a qualidade das aulas e a
eficácia do programa de ensino. Ao solicitar o
apoio da família no ensino a distância, peça que
eles dediquem um momento voltado a criar um
espaço para os estudantes.

ACONSELHE OS PAIS A LIMITAR
O ACESSO A DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS

CRIE UMA COMUNICAÇÃO FORTE COM
OS PAIS
A mudança de ritmo das atividades na
escola para estudar em casa não será fácil, e
dificuldades aparecerão no meio do caminho.
Mudar hábitos e trabalhar em uma estrutura diferente é bastante desafiador. Por essa razão,
o apoio da família no ensino a distância deve
ir além da organização do tempo e espaço em
casa e passar pelo diálogo para a otimização
do processo.
Procure conversar com os pais e os alunos e entender as dificuldades deles, quais problemas estão enfrentando durante o processo.
Comprometa-se com estes responsáveis por
seus alunos. Busque solucionar os obstáculos
em conjunto com as famílias. Afinal, são eles os
responsáveis por acompanhar os alunos presencialmente.

FAMÍLIAS E O ENSINO A DISTÂNCIA

(Nota) Sabe-se que nesse dado momento, na ansiedade de deixarem os filhos mais pacíficos os pais recorrem a TV, o wi-fi, YouTube,
celular, videogames e diversos outros obstáculos. Por isso, é essencial conquistar o apoio da
família no ensino a distância.

Nota-se que é muito importante e necessário pais e professores caminharem juntos,
apoiando ações pedagógicas a serem realizadas em casa. Acrescento ainda que essa mediação tecnológica feita pelo professor não será
para sempre. É apenas uma parada estratégica
por conta de uma crise sanitária. Sendo assim,
breve estaremos no ambiente escolar e retomaremos as atividades específicas.

Peça que os pais limitem o acesso aos
dispositivos eletrônicos a horários específicos,
reforçando que crianças de 0 a 3 anos devem
passar o mínimo possível expostas a telas, por
este motivo que nossas atividades são direcionadas aos pais, para que os mesmos façam
com as crianças.

Sabemos que se as famílias trabalharem
em conjunto com as escolas, se existir esta
verdadeira parceria quem sairá ganhando será
em especial nossas crianças, tendo vista que
estarão realizando atividades dirigidas pedagogicamente, com intencionalidade, para seu
crescimento integral.
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Apesar de serem produções simples, feitas pelos próprios professores em casa, os pais
notam que seus filhos (as) sentem falta do contato direto com o professor, e alguns pais têm
dificuldade de acesso às redes sociais, outros
têm dificuldades em interagir nessas atividades,
mesmo que simples com seus filhos. Porém,
alguns reconhecem a importância e o esforço
dos professores em garantir estes laços que
foram rompidos abruptamente por esta pandemia cruel.
Interessante se faz a fala de alguns familiares que conseguem acompanhar todos os
momentos os quais a escola se preocupa em
transmitir aos educando neste dado momento
histórico, elogiam, ressaltam a importância deste contato,mesmo que a distância, com o intuito
de mantê-lo ativo, ocupado, e sempre procurando estimulá-los neste confinamento.
Sabe-se também que muitos pais nem
mesmo acessam as redes sociais, ou as ferramentas disponibilizadas, como classroom, pois
dizem que fazem parte da primeira infância, isto
não é importante. No entanto, nós educadores
estamos procurando de todos os meios dialogar com todos, mas especial com estes, com
finalidade de conscientizá-los sobre a importância desta troca de informações.
Tenho visto alguns vídeos maravilhosos
de algumas famílias que interagem conosco
todos dias e isto é recompensador ao nosso
trabalho, quando vemos os pequenos realizando aquelas atividades que foram elaboradas
por horas, dias para que aquela família com
suas crianças pudesse desfrutar de momentos
interativos juntos. De fato, isso é muito recompensador.

Os responsáveis em geral tem percebido que desde o início do isolamento social, os
filhos sentem falta do convívio com seus colegas e professores, sentem falta de se socializar,
brincar, enfim de sair de casa, isto é muito desafiador, querem neste momento atenção exclusiva dos pais, demandam mais tempo dos pais,
sendo que estes têm que trabalhar em casa
também, realmente não tem sido uma tarefa fácil para as famílias.
Algumas sugestões para as famílias: do
ócio, surgem ideias criativas
1. Atividades domésticas: Coloque um
banquinho na cozinha para a criança ajudar no
que puder; se tiver uma vassourinha pequena,
ela pode varrer também.
2. Brincando de imitar: Faça um teclado
de papelão para que a criança brinque ao seu
lado, enquanto você trabalha em casa.
3. Registro: Escreva com seu filho o que
ele mais gostou e menos gostou do dia.
4. Arte: Deixe que o seu filho faça desenhos livremente em vez de pintar desenhos que
já estão prontos.
5. Tédio: Não tenha medo de deixar a
criança sem fazer nada, ela pode ter ideias criativas no ócio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estamos passando por um período bastante desafiador em razão de uma pandemia do
novo coronavírus, a COVID-19. Todos os setores estão sendo impactados, e, com a educação,
não é diferente.
O ensino a distância apresenta uma série de vantagens na educação e vem se tornando
bastante popular nos últimos anos. Porém, na educação infantil, não é nada popular, apesar
desta modalidade permitir maior flexibilidade e conforto, envolve uma dinâmica muito diferente
da do estudo presencial. Para estudar de casa de forma bem-sucedida, é preciso bastante
disciplina e dedicação. E o pior de tudo estamos vivenciando um momento histórico
Aquelas escolas que já haviam passado por uma transformação digital saem na frente,
com infraestrutura e metodologia adaptadas para o ensino a distância (EAD). Em especial
nota-se isso em escolas particulares, porém, algumas, não estamos generalizando, acabaram
por sufocar crianças e famílias com várias atividades on-line. Preocupando-se em não perder a
clientela, ou mesmo em querer demonstrar aos pais que pagam as mensalidades que estavam
trabalhando, fato este que fez com que algumas famílias até mesmo desistissem de continuar
com seus filhos matriculados, tendo em vista que esta faixa etária o ensino não é obrigatório.
Outras instituições, no entanto, tentam fazer o melhor com o que podem e se têm aventurado nas vídeo chamadas, na produção de conteúdo, dentre alternativas. Principalmente as
escolas públicas encontram grandes dificuldades, tivemos que criar ferramentas, e nos reinventar diante deste novo cenário. Não tem sido fácil, mas já alcançamos grandes conquistas.
Sabe-se que para que haja aprendizado no ensino a distância são necessários dois
pilares: disciplina e concentração e isso é muito desafiador na educação infantil. Por isso, é
extremamente importante garantir o apoio da família no ensino a distância.
Portanto, vimos no decorrer deste artigo grandes desafios que todos enfrentamos,
escolas, professores, família, a sociedade em geral, devido uma pandemia que se alastrou
rapidamente de um canto ao outro do mundo. No entanto, estamos vencendo cada obstáculo
gradativamente com muito diálogo e força de vontade e em especial a união e parceria de
todos, gostaria de deixar isto registrado.
E relatar minha experiência como professora de educação infantil da rede municipal de
São Paulo e mãe de aluno da rede, enfrente um mix de emoções e incógnitas que aos poucos
foram sendo respondidas e outras que ainda me questiono.
Contudo, como professor procurei parcerias, busquei me envolver, pesquisar formas
pela quais eu conseguiria atingir meu público, ou seja, meus alunos, tive uma rede de apoio
muito boa, meus pares na unidade educacional, a coordenadora pedagógica da unidade,
todos estávamos ansiosos, posso dizer até mesmo medo de como tudo iria funcionar, quais
estratégias iremos seguir e com nosso encontros estamos criando nosso rotina e realizando
nosso produções autorais com o objetivo de aproximar as famílias e manter o vínculo.
Como mãe de dois, uma menina de 6 anos e outro de 3 anos, também enfrentei desafios maiores, as dificuldades que em ajudar minha na alfabetização, senti muito a falta da aula
presencial, nesta fase tão importante primeiro ano do Ensino Fundamental, de início chegue
até pensar, como mãe, “por que minha filha não está na educação infantil”, não precisaria me
preocupar com tarefas, com nada.
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Entretanto, aos poucos, como uma retomada de consciência percebi a importância não
só do ensino remoto para as crianças do Ensino Fundamental, Médio ou outro, mas como era
de suma importância também na educação infantil, o contato com as crianças, proporcionar
atividades dinâmicas, fazer junto, e para que isto aconteça realmente há um grande desgaste
físico e emocional, que eu pessoalmente, estou passando e superando a cada dia.
Meu filho de 3 anos exige um pouco mais da minha atenção, até mesmo com relatei, no
subtópico famílias e a pandemia, eles querem nossa atenção, sentem falta do convívio com
outros quer familiares próximos, quer dos colegas e professores da escola. Ele ficou bem mais
agitado e isso dificultou com que eu trabalhasse em casa, por isso tive que criar inúmeras
estratégias para conseguir desempenhar o papel de mãe, professora e dona de casa sem
sair de casa. Por vezes, parecia que eu estava presa em rede, sem ter como escapar, mas
como de fato tudo que passamos é um aprendizado. Venho crescendo como profissional e
como mãe.
Dedico estes artigos as minhas colegas de turno, a minha coordenadora pedagógica,
ao meu marido, aos meus filhos, meu sobrinho que também enfrentou obstáculos com este
ensino remoto, e que mesmo assim me auxiliou com minhas produções. Minha menina tem
sido minha auxiliar em cada atividade que faço pra minhas crianças, e cada vez que meu filho
vê um vídeo da escola, se anima e quer mandar beijos e fazer corações para a prô, apesar
de dizer que quer ficar com a mamãe, virou meu agarradinho.
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A IMPLEMENTAÇÃO
CURRICULAR COM VISTAS A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL
BRASILEIRA

RESUMO: O presente trabalho procurou mostrar, através da análise das Orientações Didáticas
do Currículo da Cidade para a Coordenação Pedagógica e demais legislações educacionais, a
importância do conhecimento pelo Coordenador Pedagógico das legislações federais e municipais
vigentes para a implementação curricular numa escola da Prefeitura do Município de São Paulo.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Currículo; Legislação
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INTRODUÇÃO

A

gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na Educação destinada a realizar planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos necessários
para a efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção da aprendizagem dos
estudantes (LUCK, 2009), daí a importância do conhecimento e emprego das legislações
pertinentes tanto as de âmbito federal quanto local.
Na Prefeitura do Município de São Paulo, de acordo com a Lei 9.874/85, que reestrutura Carreira do Magistério Público e Institui a Evolução Funcional, as equipes gestoras são
formadas por Diretor de Escola, Assistente de Diretor de Escola e Coordenadores Pedagógicos que possuem a atribuição de mediar as ações educativas, de acordo com o Decreto
21.811/85 que institui o Regimento Comum das Escolas Municipais de São Paulo, na direção
de uma escola comprometida com a sociedade e o interesse de seus estudantes, seguindo
as legislações vigentes, as quais serão, em consonância com as funções de Coordenador
Pedagógico, elencadas no Decreto 54.453/13.
Este decreto fixa as atribuições dos profissionais que integram as equipes escolares das
Unidades Educacionais, o objetivo central do estudo ora proposto com a finalidade verificar
como se dá a implementação curricular educacional a luz de tais legislações, acompanhando, para tanto, a trajetória de o Coordenador Pedagógico visto ser este o responsável por tal
implementação nas unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação da Cidade
de São Paulo.
A partir do entendimento que de o Projeto Político Pedagógico é o plano da instituição,
o qual pode ser visto como um planejamento participativo que se aperfeiçoa e se objetiva
na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar, a partir
de um posicionamento quanto a sua intencionalidade e de uma leitura da realidade, se pode
pensar e perceber a construção da identidade de uma rede educacional como a da Prefeitura
do Município de São Paulo onde tais posicionamentos e leitura das realidades, bem como os
princípios, diretrizes e metas pedagógicas estão explicitadas, desde 2017, no Currículo da
Cidade, sendo um dos pontos fundamentais a organização das ações que serão desencadeadas para garantir a aprendizagem de todos os estudantes. Diante de tamanho engajamento
está o Coordenador Pedagógico como o principal articulador para efetivação do currículo.
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO NA
IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR
Em Março de 2017 iniciou de atualização curricular na rede, considerando as definições da BNCC sobre as aprendizagens
essenciais dos estudantes do Ensino Fundamental.
O Currículo da Cidade se fez a muitas
mãos, porque levou em conta e articulou as novas rotas de trabalho e as experiências locais.
Garcia (1999) diz que qualquer tipo de
mudança no ensino, no currículo, depende em
grande parte dos professores. Nesse sentido,
portanto, reafirma-se o papel de cada docente
na mudança curricular, visto que suas escolhas
determinam a forma como o currículo aterrissa
e se reconstitui no cotidiano da sala de aula,
cabendo ao Coordenador Pedagógico formar,
articular, criar situações coletivas e cooperativas de estudo, reflexão e revisão dos planos
de ensino dos professores, sendo necessário
não perder de vista que toda e qualquer mudança na escola ocorre através de:
- trabalho coletivo;
- articulado;
- trazer concepções;
- ver divergências e convergências;
- construir o trabalho
Por isso, o Coordenador Pedagógico é
articulador do coletivo, deve ler, observar e
congregar as necessidades, bem como introduzir as inovações, o que pode ser verificado
através do conhecimento de suas atribuições,
conforme o Decreto 54.453/13 citado a seguir:
São atribuições do Coordenador Pedagógico:
I - coordenar a elaboração, implementação e
avaliação do projeto político pedagógico da
unidade educacional, visando a melhoria da
qualidade de ensino, em consonância com
as diretrizes educacionais do Município;
II - elaborar o plano de trabalho da coordenação pedagógica, articulado com o plano

da direção da escola, indicando metas, estratégias de formação, cronogramas de formação continuada e de encontros para o
planejamento do acompanhamento e avaliação com os demais membros da Equipe
Gestora;
III - coordenar a elaboração, implementação
e integração dos planos de trabalho dos
professores e demais profissionais em atividades docentes, em consonância com o
projeto político-pedagógico e as diretrizes
curriculares da Secretaria Municipal de Educação;
IV - assegurar a implementação e avaliação
dos programas e projetos que favoreçam a
inclusão dos educandos, em especial dos
alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
V - promover a análise dos resultados das
avaliações internas e externas, estabelecendo conexões com a elaboração dos planos
de trabalho dos docentes, da coordenação
pedagógica e dos demais planos constituintes do projeto político- pedagógico;
VI - analisar os dados referentes às dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem, expressos em quaisquer instrumentos
internos e externos à unidade educacional,
garantindo a implementação de ações voltadas à sua superação;
VII - identificar, em conjunto com a Equipe
Docente, casos de alunos que apresentem
dificuldades de aprendizagem e desenvolvimento e, por isso, necessitem de atendimento diferenciado, orientando os encaminhamentos pertinentes, inclusive no que se
refere aos estudos de recuperação contínua
e, se for o caso, paralela no ensino fundamental e médio;
VIII - planejar ações que promovam o engajamento da Equipe Escolar na efetivação do
trabalho coletivo, assegurando a integração
dos profissionais que compõem a unidade
educacional;
IX - participar da elaboração de critérios de
avaliação e acompanhamento das atividades
pedagógicas desenvolvidas na unidade educacional;
X - acompanhar e avaliar o processo de
avaliação, nas diferentes atividades e componentes curriculares, bem como assegurar
as condições para os registros do processo
pedagógico;
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XI - participar, em conjunto com a comunidade educativa, da definição, implantação e
implementação das normas de convívio da
unidade educacional;
XII - organizar e sistematizar, com a Equipe
Docente, a comunicação de informações sobre o trabalho pedagógico, inclusive quanto
à assiduidade e à necessidade de compensação de ausências dos alunos junto aos
pais ou responsáveis;
XIII - promover o acesso da equipe docente aos diferentes recursos pedagógicos e
tecnológicos disponíveis na unidade educacional, garantindo a instrumentalização dos
professores quanto à sua organização e uso;
XIV - participar da elaboração, articulação
e implementação de ações, integrando a
unidade educacional à comunidade e aos
equipamentos locais de apoio social;
XV - promover e assegurar a implementação
dos programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação, por meio da formação
dos professores, bem como a avaliação e
acompanhamento da aprendizagem dos alunos, no que concerne aos avanços, dificuldades e necessidades de adequação;

Ao Coordenador Pedagógico cabe, em
consonância com suas funções, o entendimento de que o Currículo da Cidade é direcionador e flexível possibilitando que a escola
seja única, mas garanta a aprendizagem de
todos, conforme o que pode ser observado
no documento introdutório que origina e explica a direção educacional da Rede, conforme
segue:

PRINCÍPIOS DO CURRÍCULO:
- Continuidade; relevância; colaboração; contemporaneidade; compromisso com
a aprendizagem; construção dialógica e colaborativa.
O Currículo da Cidade propõe uma
MATRIZ DE SABERES que dialoga com cada
ÁREA DO CONHECIMENTO do Ensino Fundamental.

XVI - participar das diferentes instâncias de
discussão para a tomada de decisão quanto
à destinação de recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive a verba do Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF e do Programa Dinheiro Direto
na Escola - PDDE da unidade educacional;
XVII - participar dos diferentes momentos de
avaliação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, promovendo estudos de caso em conjunto com os professores e estabelecendo critérios para o encaminhamento de alunos com dificuldades de
aprendizagem;
XVIII - orientar, acompanhar e promover
ações que integrem estagiários, cuidadores
e outros profissionais no desenvolvimento
das atividades curriculares;
XIX - participar das atividades de formação
continuada promovidas pelos órgãos regionais e centrais da Secretaria Municipal de
Educação, com vistas ao constante aprimoramento da ação educativa (SÃO PAULO Decreto 54.453/13).

Fonte: Currículo da Cidade – (São Paulo, 2017, p. 35)
A matriz de saberes origina nove componentes curriculares que estão agrupados
em cinco áreas do conhecimento que são:
Linguagens, Matemática, Ciências Naturais,
Ciências Humanas e Tecnologias. Essas áreas do conhecimento estão organizadas em
eixos: Objetos de conhecimento e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento.
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Alguns objetivos de aprendizagem podem vir acompanhados de um ou mais ícones
que indicam possibilidades de articulação
entre os OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO e os OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL que
compõe a Agenda 2030 de Desenvolvimento
Sustentável.

Cabe ao Coordenador Pedagógico articuladamente ao grupo de professores, revisar
os planos de trabalho dos professores procurando estabelecer conexões entre o que se
faz na escola e a nova estrutura curricular. Essencial também conhecer o que os estudantes
sabem e estruturar processos que prevejam o
acompanhamento e avaliação dos estudantes,
garantindo a construção dos conhecimentos
indicados para cada ano escolar.
Dentre as legislações que contribuíram
para a elaboração e implementação do Currículo da Cidade, se pode citar e comentar:
- LDB – Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional
- PNE – Plano Nacional de Educação

Fonte: ONU, 2017
Esses dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão relacionados aos
5 P 's previstos na Agenda 2030, que são:
PESSOAS, PLANETA, PROSPERIDADE, PAZ
E PARCERIA.
OS 5 P’s articulados aos 17 ODS:

- PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais
1ª a 4ª Séries
- PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais
5ª a 8ª Séries
- PCNEM - Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
- Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica
- Direitos de Aprendizagem do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental
- ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
- Prova Brasil – Orientações gerais
- Provinha Brasil – Orientações gerais
- ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização
- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
- Orientações Curriculares para o Ensino
Médio - Ciências da Natureza, Matemática e
suas Tecnologias

Fonte: Currículo da Cidade (São Paulo,
2017)

- Orientações Curriculares para o Ensino
Médio - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
- Orientações Curriculares para o Ensino Médio - Ciências Humanas e suas Tecnologias
- Ensino Fundamental de Nove Anos
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEUS
ARTIGOS 5º, 6º, 205 A 214, 227 A 229
Garantem os direitos individuais e coletivos, informando e garantindo que todos
são iguais perante a Lei e legislando sobre o
direito de resposta, sobre a liberdade de locomoção, liberdade de reunião, direito a herança, o direito à Educação sobre as Relações
Etnico-raciais e o Ensino da História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, sobre o direito a tutela, sobre assegurar o direito a informações.
Além disso, legislam a respeito do direito à Educação como sendo um dever do
Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa;

LEI QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES
E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL –
LDBEN 9394/96
Essa legislação abrange todos os processos formativos, instituindo e garantindo os
princípios do ensino, os deveres do Estado
com a educação escolar pública e assegurando o atendimento de qualidade a população.
A LDBEN legisla sobre todas as modalidades de ensino, instruindo como deve
ocorrer a Educação em nível nacional.

LEI 8.069/90 - ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE – ECA
Dispõe sobre a proteção integral da
criança e do adolescente.

DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS GERAIS PARA A EDUCAÇÃO
BÁSICA
Legislação que define diretrizes para
etapas e modalidades da Educação Básica,
baseando-se no direito de toda pessoa ao
seu pleno desenvolvimento, a preparação
para o exercício da cidadania e preparo para
o trabalho.

As Diretrizes são de caráter mandatório, tendo força de lei, sendo uma legislação
que ajuda o fazer pedagógico, visto ser uma
Linha sobre a qual se trata um determinado
caminho da atuação, com normas e procedimento para o destino comum da qualidade
em Educação.
Cumprir as diretrizes é responsabilidade
do Estado brasileiro, das famílias e da sociedade de forma geral, sendo esta garantia de
democratização do acesso, da inclusão, da
permanência e a conclusão com sucesso dos
estudos.
Assim, se pode dizer que ao pensar
numa legislação como as Diretrizes, o Coordenador Pedagógico está sistematizando a
Lei das Diretrizes e Bases para a Educação
Nacional, com foco nos sujeitos e organizando a Educação de sua unidade educacional.
Estimular a reflexão crítica e propositiva
que deve subsidiar tais práticas é, entre outras coisas, a execução e avaliação do Projeto
Político Pedagógico.
Assim, o Coordenador Pedagógico é o
articulador de todas as instâncias, da coletividade, das aprendizagens com qualidade. Daí
provém a responsabilidade de conhecer, estudar e fazer cumprir as legislações que regem
a Educação brasileira pensando no ensino de
qualidade para todos os estudantes.
Além das legislações de âmbito federais aqui citadas, cabe ainda ao Coordenador
Pedagógico conhecer e aplicar as seguintes
legislações para a implementação do Currículo:
- Nota Técnica N° 22 Sobre a avaliação
para a aprendizagem no Ensino Fundamental, incluindo a modalidade Educação
de Jovens e Adultos e no Ensino Médio;
- Decreto nº 52.785, de 10 de novembro
de 2011 - Cria as Escolas Municipais de
Educação Bilíngüe para Surdos - EMEBS
na Rede Municipal de Ensino;
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- Decreto nº 51.778, de 14 de setembro
de 2010 - Institui a Política de Atendimento de Educação Especial, por meio do
Programa Inclui, no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação;
- Decreto nº 45.652, de 23 de dezembro
de 2004 - Dá nova redação ao parágrafo
único do artigo 7º do Decreto nº 45.415;
- Decreto nº 45.415, de 18 de outubro
de 2004 - Estabelece diretrizes para a
Política de Atendimento a Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos com Necessidades Educacionais Especiais; (SÃO
PAULO, 2004).

CADERNOS DA CIDADE - VOLUME DO
PROFESSOR:
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Ciências Naturais-1ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Ciências Naturais-2ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Ciências Naturais-3ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Ciências Naturais-4ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Ciências Naturais-5ºAno

zagens - Matemática -5ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Matemática -6ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Matemática -7ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Matemática -8ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Matemática -9ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Língua Portuguesa -1ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Língua Portuguesa -2ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Língua Portuguesa -3ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Língua Portuguesa -4ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Língua Portuguesa -5ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Língua Portuguesa -6ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Língua Portuguesa -9ºAno

- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Ciências Naturais-6ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Ciências Naturais-7ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Ciências Naturais-8ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Ciências Naturais-9ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Matemática -1ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Matemática -2ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Matemática -3ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens - Matemática -4ºAno
- Caderno da Cidade Saberes e Aprendi30 - junho/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível perceber com esse breve estudo que todas as ações educacionais estão
ou precisam estar amparadas por legislações que as garantam, visto que são norteadoras de
todo o trabalho educacional.
Avalia-se também que a SME-PMSP desde as primeiras conversas acerca da elaboração
de sua Política Educacional, que se revela através do Currículo da Cidade, utilizou de legislações pertinentes a uma Educação de qualidade e globalizada, pensando na sustentabilidade
e vida do planeta.
Vimos assim, uma Cidade Educadora que pensa sua Educação através de legislações
que conversam com o fazer pedagógico e que viabilizam o aprender com sentido, compreende a realidade e trabalha pela mudança em busca de igualdade de condições em busca
de uma cidadania plena.
Notório se fez que necessária busca da legislação educacional pelo Coordenador Pedagógico das unidades educacionais, visto ser este o principal articulador e responsável pela
implementação do currículo, dando vida aquilo que está no papel, nas legislações, fazendo
com que tais pensamentos expressos, majoritariamente, em força de leis, se tornem realidades
educacionais capazes de orientar e abarcar todo o processo educativo, garantindo assim uma
escola de qualidade para todos os estudantes.
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ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: No atual panorama educacional, se faz necessário realizar uma relevante análise em
relação ao ensino da arte na Educação Infantil, não deixando se abordar concepções acerca
do uso do pensamento, da inteligência, da capacidade de abstração, da emoção, da expressão
corporal e oral, da integração social e da linguagem do educando. Este artigo questiona a
funcionalidade das artes visuais e inicia uma argumentação acerca das ampliações que a mesma
realiza no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação Infantil, mostrando que
as artes visuais se tornaram, através dos anos, uma linguagem importante na construção de
conhecimentos, sendo capaz de favorecer com isso o desenvolvimento de diversos aspectos:
cognitivos, motores, sociais e afetivos.

Palavras-chave: Arte; Educação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

importância da utilização das artes visuais na Educação Infantil tem sido o foco
das discussões de vários especialistas em educação que, com o objetivo de
identificar e analisar o uso da arte na primeira infância, se remetem as suas
contribuições na formação das crianças, com vistas à proposição de um ensino eficaz e de
qualidade para as crianças com menos de cinco anos de idade.
Em contato com a arte o estudante pode desenvolver disciplina e concentração. As
artes visuais contribuem também com outras áreas do conhecimento do educando, como o
raciocínio matemático e as diferentes linguagens que fazem parte do cotidiano das crianças.
O presente trabalho apresenta também o papel da arte na educação, como facilitadora
no processo de ensino e aprendizagem e sua capacidade de transformar o ambiente escolar
num lugar mais alegre, melhorando o conhecimento artístico dos alunos, uma vez que a arte
possui valor cultural, e por isso deva estar ao alcance de toda a sociedade.
A escola deve também possibilitar aos alunos o contato com diversos gêneros artísticos,
proporcionando assim uma análise mais ampla e contribuindo para que o aluno se torne um
ser social mais completo, com criticidade e sensibilidade.
Os objetivos específicos que direcionam o presente trabalho tem como função compreender os aspectos facilitadores do ensino de artes na vida educacional dos alunos da
Educação Infantil, favorecer as diversas maneiras de integração da arte com as demais
atividades desenvolvidas pelas crianças e a capacidade que a mesma possui para auxiliar
pedagogicamente, através da análise das suas contribuições para o processo de ensino, o
desenvolvimento dos indivíduos nessa fase.
As artes visuais fazem parte do cotidiano da criança pois, nessa fase eles se expressam
através de rabiscos e desenhos realizados em lugares diferentes, com a utilização de diversos
materiais.
As artes visuais fazem parte de um conjunto de linguagens essenciais para a expressão
e comunicação do indivíduo e, por esse motivo, sua utilização na educação infantil se torna
tão funcional.
Com o tempo, a teoria e a prática do ensino de artes se desencontram na Educação
Infantil e muitos educadores passam a ver as propostas do ensino de artes visuais como
meros passatempos, atividades sem significação que, por muitas vezes, são utilizadas como
reforço de aprendizagem de diversos conteúdos para diferentes disciplinas escolares.
Atualmente, alguns pesquisadores de diferentes áreas das ciências humanas trouxeram
informações essenciais sobre o desenvolvimento da criança em relação às artes visuais de
diferentes culturas, trazendo para o ambiente escolar uma grande contribuição para a produção infantil, valorizando com isso o ensino de artes para as crianças dessa fase, permitindo
que ela se expresse artisticamente de maneira significativa.
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Desde muito nova, a criança recebe a influência das artes em sua vida, tendo início na
sua cultura, se tornando espontânea e autônoma na exploração e na execução de atividades
artísticas que expressam suas vivências históricas, oportunizando a apreciação e exposição
de suas ideias.
A criança tem sua própria interpretação, intenção e exposição de ideias sobre a sua
produção artística. A arte e a atividade artística, apresentada de diversas maneiras, propõe a
percepção e a reflexão do pensamento crítico sobre os diferentes conteúdos de artes trabalhados em sala de aula. O ensino de arte no ambiente escolar é um elemento facilitador para
o desenvolvimento da imaginação, da expressão artística e da sensibilidade do indivíduo.
Nas atividades artísticas e na apreciação dos objetos de artes, a apreensão de conhecimento em artes visuais deve ser realizada de maneira significativa. No decorrer do processo
de assimilação dos conceitos de artes visuais, os símbolos são essenciais para a apresentação do mundo cultural ao qual a criança faz parte, através do uso da pintura, da colagem e
da construção artística no geral.
O desenvolvimento do desenho acontece de maneira progressiva, mudando significativamente desde a garatuja, passando por construções com maior ordenação, até a construção
de símbolos, através da integração da criança com o seu desenho e também com o desenho
de outras crianças.
Na fase da garatuja a criança imagina o desenho como traços aleatórios sobre qualquer
superfície. Com o passar do tempo, as garatujas se transformam em desenhos mais definidos
que são capazes de representar diversos tipos de objetos.
Enquanto as crianças criam através dos desenhos, elas se tornam capazes de utilizar
sua imaginação para elaborar narrativas e expressar sua percepção e reflexão por meio da
sua sensibilidade em relação às leituras de símbolos artísticos criados por outras crianças e
por adultos.

30 - junho/2021 - Educar FCE

727

Revista Educar FCE - 43 ª Edição - 30 - Junho/ 2021

A IMPORTÂNCIA DAS ARTES VISUAIS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança, desde muito nova, recebe o
estímulo adequado para sua formação cidadã, é capaz de se tornar um indivíduo transformador da cultura, preocupado com a manutenção da paz e dos valores essenciais à vida
humana e à convivência social (PROSSER,
2003).
Os educadores, através da parceria com
a família e a comunidade na qual o educando
está inserido, somos responsáveis pelo cuidado, pela formação, educação e construção
de um mundo mais humanizado, utilizando as
bases da educação escolar.
A importância das Artes Visuais na Educação Infantil está intrinsecamente relacionada à importância dada à produção e criação
das habilidades das crianças e do seu olhar
para o mundo.
As Artes Visuais na Educação Infantil
desenvolvem nas crianças uma necessidade
de valorização do ser humano, capaz de criar
e renovar constantemente suas perspectivas
de vida pessoal e social. Por meio da valorização do ser humano, dos seus direitos e
deveres como cidadão, a dignificação da sua
existência, o indivíduo é capaz de se tornar
um cidadão criativo e participativo na sociedade (PROSSER, 2003).
As atividades artísticas no geral são
ferramentas que possibilitam a ampliação
cultural, a valorização do ser humano, a propagação da justiça e da solidariedade como
também a preocupação com o cuidar do meio
ambiente e do outro.
As Artes Visuais são importantes para
o processo de comunicação devido sua linguagem ser indispensável na Educação e extremamente necessária na Educação Infantil.
Por várias décadas, o ensino de artes se
preocupava com o desenvolvimento pessoal
de cada criança, levando em conta o respeito
de suas necessidades e desejos, valorizando

seus sentimentos e sua visão do mundo.
A espontaneidade e o crescimento gradual do educando faziam parte das expectativas do professor que acreditavam que as
atividades realizadas em sala mostravam a
capacidade de invenção, a autonomia e as
descobertas expressas constantemente pelos
seus alunos (PROSSER, 2003).
As crianças têm sua própria visão e opinião sobre a produção de arte e da atividade
artística, que partem de suas experiências e
vivências, que envolvem o seu relacionamento com o mundo artístico e o seu próprio fazer
artístico, passando a construir significações
sobre como se faz arte de maneira significativa.
As artes visuais fazem parte de uma
disciplina curricular com o mesmo valor curricular como qualquer outra disciplina, não
podendo mais ser vista como uma mera atividade utilizada para passar o tempo das crianças nas nossas escolas, principalmente nas
Escolas de Educação Infantil. Portanto, se faz
necessário que os educadores se preparem
e se capacitem para o trabalho com o ensino de artes visuais e o desenvolvimento dos
alunos em relação ao seu conhecimento de
mundo (PROSSER, 2003).
A criança pode ser influenciada pela
arte desde cedo, através de diferentes portadores que lhe são oferecidos em casa ou
qualquer ambiente social, através de trabalhos artísticos de outras crianças, chegando
no ambiente escolar com um excelente repertório sobre arte, podendo alcançar novos
conhecimentos, adquiridos através de novas
experiências.
A arte revela o indivíduo enquanto pessoa individual, seu cognitivo e sua emoção,
tornando-o capaz de transmitir o que cada
um sente, pensa e interage com o outro em
sociedade (PROSSER, 2003).
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Através da utilização de diferentes atividades, a arte se torna um veículo da expressão total do indivíduo. Toda atividade artística
realizada pela criança tem um significado único e expressivo,
Quando a criança desenha ou canta,
por exemplo, ela representa algo que lhe chamou a atenção ou canta uma música de que
gosta cujo texto lhe diz algo ou significa alguma coisa importante para ela (PROSSER,
p. 2, 2003).
Quando uma criança se expressa através
de atividades artísticas, seus sentimentos
e emoções são evidenciados, sendo capaz de estabelecer ligações e relações
com a realidade que está partilhando. A
integração dessa criança com o outro e,
concomitantemente, com o ambiente social ao qual faz parte proporciona experiências significativas para o desenvolvimento emocional, mental e neurológico,
psíquico e social na vida dos educandos.

Através das artes visuais os alunos são
capazes de descobrirem suas dificuldades e
possibilidades em relação ao seu desenvolvimento e crescimento em diversas áreas do
processo de ensino e aprendizagem,
O ensino da arte e o aprendizado por
meio da arte nas escolas de ensino regular contribuem, portanto, para que a
escola proporcione condições para que
seus alunos se tornem sujeitos do seu
conhecer, na interação com seu meio ambiente, para agir e transformar continuamente sua realidade, pela sua inteligência
(PROSSER, p. 10, 2003).

O ensino de artes na Educação Infantil
permite uma maior valorização do desenvolvimento pessoal de cada criança, facilitando
uma melhor interação com a comunidade na
qual faz parte, contribuindo com isso para
a sua integração como cidadão participativo
no meio social que atua. A arte transforma
o indivíduo em um cidadão engajado com a
valorização de tudo aquilo que é bom e eficaz
para a vida.

A CONTRIBUIÇÃO DAS ARTES VISUAIS
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança na educação infantil desenvolve diversas linguagens, que podem ser
aprimoradas através de atividades de música,
pintura, teatro, dança e desenho, enriquecendo assim suas experiências artísticas, condições que lhe trarão muitas oportunidades
para o seu desenvolvimento (BRASIL, 2001).
Se faz necessário conhecer a maneira adequada de se apresentar a linguagem
artística para os alunos, de forma que essa
contribua com a aprendizagem de cada uma,
através de métodos facilitadores de assimilação de conceitos que se relacionam com a
integração com o mundo ao qual pertence
(BRASIL, 2001).
Devido a permanente indiferença existente em relação a educação, não somente a
educação dada pela família ou pela sociedade como também a formação acadêmica, se
faz necessário que os educadores trabalhem
diferentes metodologias pedagógicas para
auxiliar as crianças no processo de ensino
e aprendizagem que vivenciaram até a fase
adulta, quando se tornarão cidadãos ativos
capazes de intervir na realidade social da
qual pertencem (BRASIL, 2001).
A arte é considerada a linguagem capaz de indicar a relação da educação com a
construção humana, devido sua ligação com
o emocional do ser humano, auxiliando na resolução de problemas, de qualquer natureza,
que o indivíduo enfrentará durante toda a sua
vida (BRASIL, 2001).
Aquilo que o indivíduo é capaz de visualizar se torna muito mais atrativo, sendo
capaz de expressar seus sentimentos e pensamentos, como também seu comportamento. Tudo isso se torna muito mais significativo
se o espaço que o indivíduo fizer parte estiver
organizado e bem decorado, pois se tornará
capaz de transmitir uma mensagem positiva
para o educando (BRASIL, 2001).
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É essencial que o profissional de artes
observe a realidade de seus alunos para com
isso planejar novas maneiras de promover conhecimentos, não deixando de lado a qualidade que deve ser apreciada em qualquer
disciplina, usando para tal a sua formação
pessoal, de maneira integral e contínua, alcançando com isso a resolução de possíveis
problemas que apareçam na vida dos educandos (BRASIL, 2001).
A arte deve ser trabalhada através do
lúdico, utilizando a emoção e o trabalho coletivo, para a obtenção de melhores resultados. Por esse motivo, os professores devem
analisar e preparar atividades diferentes para
cada faixa etária, não podendo se esquecer
das dificuldades que cada criança pode vir a
apresentar durante o processo de ensino e
aprendizagem, na educação infantil (BRASIL,
2001).

ARTES VISUAIS E O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
A educação infantil faz parte de uma importante fase do desenvolvimento infantil. Por
esse motivo, espera-se dos professores que
trabalham com essa faixa etária uma capacitação apropriada e uma atualização constante em
relação aos conteúdos pertinentes à educação
infantil. O ensino de artes visuais na educação
infantil se torna, portanto, essencial para o aprimoramento da expressividade e da comunicação dessas crianças (FUSARI, 2001).
A arte na educação infantil, já foi, por muito
tempo vista como um mero passatempo, isso
é, atividades nas quais entrega-se papel e lápis
para a criança pra ela produzir qualquer desenho, não levando em conta seus conhecimentos
prévios nem suas dificuldades aparentes, não se
preocupando assim com nenhuma intervenção
que o professor tenha que fazer (FUSARI, 2001).

É essencial que a imaginação de cada
criança seja aguçada por profissionais da
educação qualificados, que contribuam com
o desenvolvimento integral de cada indivíduo,
através do aprimoramento de suas habilidades físicas, emocionais, mentais e sociais.

Atualmente, essa visão tem passado por
mudanças e, os educadores do ensino de artes,
aos poucos, têm se empenhado em mostrar que
as atividades de artes na educação infantil, tem
como função expressar sentimentos e reflexões
do aluno acerca do mundo (FUSARI, 2001).

Em suma, o aluno deve ser o centro da
visão educacional do professor de artes, sendo possível com isso despertar o interesse
de cada educando para o ensino das artes
visuais, fazendo com isso que essa disciplina
continue compondo o currículo da educação
infantil (BRASIL, 2001).

Através do contato da criança com a
arte, ela se torna capaz de se socializar e de
se comunicar com o outro com maior facilidade e eficiência, porém, para que isso aconteça
de maneira significativa, se faz necessário que
o educador assuma o papel de mediador de
aprendizagens, isto é, seja capaz de transmitir e
interagir com a criança e os conteúdos artísticos
destinados a essa faixa etária (FUSARI, 2001).
O ensino de artes, desde a educação infantil, pode ser visto como parte de um processo de humanização da criança, pois é capaz
de torná-la mais consciente da sua existência,
individual e social, e compreender o mundo ao
qual faz parte, permitindo que essa criança se
sinta um indivíduo plenamente integrado com
a comunidade a que pertence, respeitando as
individualidades e diferenças do seu próximo
(MONGOL, 2007).
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Como facilitador desse processo, o professor de artes visuais pode utilizar de atividades lúdicas, que motivam as crianças a participar e aprender cada vez mais. Quando essas
atividades passam a ser utilizadas em sala de
aula se torna mais fácil o estabelecimento de
vínculos, entre o professor e o educando, pois
a aprendizagem passa a ser significativa e divertida (MONGOL, 2007).
As atividades lúdicas também possibilitam o desenvolvimento da autonomia nas crianças, permitindo com isso que elas consigam
resolver as situações mais difíceis que forem
aparecendo, de convivência e socialização, tanto as educacionais como as sociais (MONGOL,
2007).
Para que o professor de artes tenha êxito com a aplicação de uma metodologia lúdica em sala de aula, isso é, o uso de jogos e
brincadeiras na apresentação de conteúdos de
artes visuais, se faz necessário que o mesmo
tenha conhecimento adequado e possibilidades
de fazer a relação do lúdico com o conteúdo
programático, promovendo, dessa maneira, a
aprendizagem e a assimilação do conteúdo
apresentado (MONGOL, 2007).
Quando os conteúdos são trabalhados
de maneira adequada podem servir de, além
de transmissor de conteúdo, transmissor de
conceitos morais como respeito, reciprocidade
e confiança. Nessa mesma visão, podemos
perceber a importância do professor bem preparado para o trabalho com artes visuais na
educação infantil (MONGOL, 2007).
Através de um trabalho significativo e prazeroso com artes visuais, a criança se tornará
um sujeito crítico, aberto ao diálogo, que respeita o seu espaço de convivência, assimila conceitos básicos da educação e principalmente
capaz de respeitar as diferenças. Uma criança
capaz de desenvolver a habilidade de observar
e interpretar, perceber cores, formas, perspectivas e significados, pode ser considerada uma
criança visualmente alfabetizada (MONGOL,
2007).

Durante o período da criança na educação infantil, é muito importante que a criança
possua autonomia para expressar as linguagens
que desenvolveu e passou a dominar, podendo
também escolher o que e como gostaria de
aprender os conteúdos que fazem parte dessa
fase da sua vida (MORRONE, 2007).
O ensino de artes na educação infantil
precisa motivar os alunos na criação e na ampliação do seu universo cultural, através de um
processo de qualidade, capaz de motivar os
educandos para os trabalhos de artes visuais,
realizados através de técnicas predeterminadas,
com a intervenção adequada do profissional de
artes visuais. As atividades de Artes Visuais na
educação infantil necessitam ser mediadas e
planejadas, contendo um começo, meio e fim,
visando um objetivo preestabelecido (MORRONE, 2007).
Ao planejar uma atividade, o educador
deve ter como objetivo principal o desenvolvimento da autonomia do seu aluno, utilizando
a apreciação e a confecção de uma atividade
artística. É muito importante que o professor
ofereça, para a realização dessas atividades,
materiais de qualidade, que sejam capazes de
proporcionar um bom desenvolvimento integral
do educando (MORRONE, 2007).
As atividades artísticas realizadas na educação infantil, como em qualquer outra etapa da
educação, devem transmitir segurança à criança e permitir que ela se torne capaz de criar
sua própria estética, possibilitando sua contemplação das artes feitas por ela e pelos seus
colegas, como também as obras de artistas que
pertencem a sua cultura (MORRONE, 2007).
As atividades devem ser realizadas em
espaços físicos que fazem parte do ambiente
escolar como o pátio, campo, parque, ambientes que proporcionem aos alunos a liberdade
de realizar pinturas, desenhos, colagens, montagens, recortes, ou seja, todas as atividades
que levam a criança de encontro com a arte
(MORRONE, 2007).
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Os objetivos, elencados no planejamento
do professor de artes visuais, devem ser definidos em parceria com os demais profissionais que
atendam às crianças que fazem parte da educação infantil para, no coletivo decidirem quais
devam ser os materiais adequados e a quantidade suficiente para a realização das atividades
anteriormente programadas, que favoreçam momentos onde as crianças possam experimentar
quantas vezes acharem necessário as práticas
apresentadas a elas (MORRONE, 2007).
Faz parte do trabalho do educador orientar a produção das crianças, sugerir, questionar,
incentivar e conversar com elas sobre todas as
atividades que lhes forem propostas no ensino
de artes visuais, para assim elas se sentirem
acolhidas (MORRONE, 2007).
O ensino de artes visuais na educação
infantil é capaz de promover a inclusão na sala
de aula. Para que tal inclusão aconteça é necessário que os educadores se preparem através
de cursos que os capacitem para o trabalho
com essa inclusão (PAES, 2017).
O atendimento a inclusão deve ser aprimorado pelo professor, permitindo que ele busque estratégias para melhor atender o aluno
com necessidades especiais, através do gerenciamento do tempo utilizado para cada atividade programada, favorecendo o desenvolvimento de novas habilidades e a melhoria na
comunicação e do relacionamento desse aluno
com seus colegas de sala (PAES, 2017).
O professor de artes visuais, no trabalho
com alunos com necessidades especiais devem observar a necessidade de recursos adequados, de atenção especial e de adaptação
para cada atividade de linguagem, motricidade,
mobilidade, acesso ao conhecimento e produção artística de cada criança (PAES, 2017).
Através do lúdico e das atividades participativas, as crianças conseguem desenvolver
certas habilidades e emoções, porém deve-se
oferecer recursos e atividades lúdicas para que
as crianças atinjam a construção do conhecimento em sala de aula (PAES, 2017).

O acesso a arte de um modo geral, desde
a infância, adaptado ao aprendizado e desenvolvimento dos educandos permite resultados
proveitosos e valiosos para o desenvolvimento
cultural de cada um (PAES, 2017).
Quando a criança participa de atividades
artísticas num ambiente acolhedor, com recursos adequados e profissionais preparados, ela
se torna capaz de criar com liberdade e produzir obras que expressam seu sentimento e sua
emoção em relação ao mundo. Dessa maneira
pode-se transmitir os conceitos artísticos através de um ensino libertador e autêntico, aprimorando os conhecimentos e espaços que a arte
realmente merece (PAES, 2017).
A função da arte se renova constantemente, acompanhando o indivíduo em todos
os estágios de sua vida, lhe dando oportunidades significativas para o seu desenvolvimento
psicológico, físico, emocional e social.
Para o desenvolvimento da criança através das artes visuais, não é necessário que
ela saiba definir termos específicos ou realizar
atividades exclusivas dos artistas profissionais,
se faz necessário que a criança seja capaz de
exercer e desenvolver suas habilidades pessoais, não sendo proveitoso criticar o seu trabalho
artístico, por mais que a cultura artística não esteja estabelecida ou compreendida pelos adultos (PAES, 2017).
Um lápis e um pedaço de papel serão
suficientes para que essa criança vivencie momentos de aprendizado e diversão. Um tempo
gasto assistindo um programa educativo também é capaz de aguçar sentimentos e estimular
a criatividade de uma criança (PAES, 2017).
Com atitudes positivas e práticas adequadas em relação ao ensino de artes visuais,
pode-se alcançar níveis excelentes de aprendizagens e promover uma educação significativa
e satisfatória, capaz de fazer a diferença na vida
dos educandos e na sociedade ao qual faz parte (PAES, 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino de artes na educação infantil tem um papel essencial frente a formação cultural de cada criança, que são estimuladas quanto a sua expressão, reflexão e sensibilidade
artística.
O professor especialista, nessa nova perspectiva educacional em relação ao ensino de
artes, passou a ter autonomia para promover a formação cultural, através das linguagens e
expressões artísticas.
O professor de arte, tem como opção para melhoria do seu trabalho, não permanecer
entre as quatro paredes da sala de aula, mas sim explorar espaços que desenvolvam a sensibilidade de seus alunos, aprimorando seu processo de assimilação cultural.
Para que isso aconteça de maneira significativa, se faz necessário uma interação dos
educandos com espaços culturais e instituições que propiciem momentos de reflexão e sensibilização artística.
Através da brincadeira, o ensino de arte pode conduzir as crianças até o reconhecimento
e a percepção da beleza da natureza, aumentando sua autoestima, e reconhecendo e fazendo
reconhecer o valor que tem.
O trabalho do professor de artes visuais deve valorizar os sentimentos, as emoções e
os pensamentos do educando, deixando o indivíduo expressar seus conhecimentos por meio
das artes de maneira natural e livre.
Faz parte da capacitação do professor de artes visuais o conhecimento cultural do seu
país, da região que vive e trabalha, da cidade que pertence para que seja capaz de valorizar
e compartilhar conteúdo e conceitos da própria cultura e respeitar a cultura do outro.
O professor de artes visuais é o profissional adequado para despertar o interesse dos
alunos para um ensino significativo e atrativo sobre a visão artística do mundo.
Através do ensino de artes visuais pode-se alcançar a integração da sensibilidade, da
intuição, da emoção e da comunicação com o mundo social, buscando com isso a solidariedade, o diálogo, o respeito mútuo e os cuidados com a natureza, objetivos que fazem parte
da proposta pedagógica da educação infantil.
Desenvolver a curiosidade, o respeito e o interesse pelo processo de produção, criação
de trabalhos, tanto os individuais como os coletivos que levam aos cuidados com o próprio
corpo e a interação com os suportes e materiais de arte, permitem que a criança participe
ativamente da construção de um mundo melhor e mais bonito.
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