Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

31 - julho/2021 - Educar FCE

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

Educar FCE/Faculdade Campos Elíseos
Edição 44, (Julho/ 2021), SP - Mensal

ISSN 2447-7931

CDD 370
Bibliotecário Responsável:
Edilson Gonçalves de Oliveira
CRB-8/8972.
E-mail: revista@fce.edu.br
biblioteca@fce. edu. br
Os conceitos emitidos nesta revista são de
inteira responsabilidade dos autores.
É proibida a reprodução total, ou mesmo parcial,
desta obra sem prévia autorização dos autores.

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

2

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

EDITORIAL

CONSELHO EDITORIAL
Ivan César Rocha Pereira
Paulo Malvestio Mantovan
Márcia Donizete Leite Oliveira
Rodrigo Leite da Silva
Cláudia Regina Esteves
Maria Virgínia de Figueiredo Pereira do Couto Rosa

EDITOR-CHEFE
Márcia Donizete Leite Oliveira
REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS
Márcia Donizete Leite Oliveira
Rodrigo Leite da Silva

PROGRAMAÇÃO VISUAL E DIAGRAMAÇÃO
Marcelo Souza da Silva
PROJETO GRÁFICO
Marcelo Souza da Silva

COPYRIGTH
REVISTA EDUCAR FCE
ISSN 2447-7931
Faculdade Campos Elíseos
(Julho, 2021) - SP
Publicação Mensal e multidisciplinar vinculada à
Faculdade Campos Elíseos.
Os artigos assinados são de responsabilidade
exclusiva dos autores e não expressam,
necessariamente, a opinião do Conselho Editorial.
É permitida a reprodução total, ou parcial dos artigos
desta Revista, desde que citada a fonte.

31 - julho/2021 - Educar FCE

3

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

EDITORIAL
INTEGRAÇÃO PELA LEITURA E CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS
O ato de ler e de contar histórias em língua de
origem para alunos recém-chegados em um território contribui com sua integração na sociedade de
acolhida.
A Suíça tem uma longa tradição no ensino da Língua
de Origem (LCO). No caso do “Cantão de Genebra”,
as línguas de origem desempenham um papel importante nos programas de integração dos imigrantes.
De acordo com a Lista Oficial de Cursos de Língua
e Cultura de Origem para crianças, adolescentes e
jovens (2020-2021), Genebra tem 29 línguas estrangeiras cujos cursos de LCO são oficialmente reconhecidos pelo Estado. Esses cursos são, em sua maioria, financiados pelos consulados estrangeiros ou por
associações, tendo o apoio do estado de Genebra.
Neste contexto multilíngue, tanto a leitura, quanto a
contação de histórias em português LCO no cantão
de Genebra na Suíça têm se revelado como importantes dispositivos de acolhimento e integração de
alunos oriundos de países lusófonos.
As práticas de leitura e de contação de histórias, por
contadores e contadoras, permitem, por um lado, ao
aluno ter contato com sua língua e com o patrimônio
cultural e linguístico de origem. Poder ouvir leituras e
histórias que dizem respeito ao seu mundo e de seus
ancestrais têm um valor inestimável para a manutenção dos laços que fazem parte da constituição de
sua identidade. Por outro lado, essas práticas possibilitam à cultura local a aprendizagem e/ou o contato
com um novo universo linguístico e cultural, podendo
assim contribuir para a gestão do plurilinguismo e a
promoção de competências interculturais e interlinguísticas para todas as crianças.
CARLA SILVA-HARDMEYER
É Doutora e Mestra em Linguística Aplicada e Estudos
da Linguagem (LAEL) pela PUC-SP. Pesquisadora e
Encarregada de Ensino em Didática de Línguas na
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
(FAPSE) da Universidade de Genebra - Suíça (UNIGE). Tem experiência e atua nas áreas de pesquisa
e ensino do português como língua primeira e de
herança/origem; atua também na Formação docente
de professores de português e francês (língua primeira e segunda). É vice-coordenadora do grupo de
pesquisa ALTER-FIP vinculado ao CNPq. É membro
dos grupos de pesquisa GRAFE, GRAFE-FORENDIF
e GRAFE-PRISME, sediados na FAPSE da UNIGE em
Genebra.
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A NEUROPSICOPEDAGOGIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
RESUMO: A Neuropsicopedagogia é responsável por fornecer um conhecimento mais profundo
sobre como uma criança aprende e manipula as informações. Além disso, estuda quais estratégias
podem se tornar mais eficazes no atendimento às possíveis necessidades específicas do aluno.
O cérebro e as funções cerebrais têm uma forte implicação nos processos de aprendizagem
durante o estágio escolar. As experiências de aprendizagem mudam a maneira como percebemos,
agimos, pensamos e planejamos. O cérebro é transformado por meio da aquisição de novas
experiências, produzindo mudanças tanto em sua estrutura quanto em seu funcionamento.

Palavras-chave: Estratégias; Experiências; Mudanças.
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INTRODUÇÃO

D

evemos ter em mente a importância de conhecer os mecanismos pelos quais
as crianças aprendem. Como e quando esses mecanismos se desenvolvem e
quando possuem a estrutura neurocognitiva funcional para poderem integrar a
aprendizagem. Weisz (2001, p. 29) afirma que:
A escola precisa refletir sobre suas práticas. Porque dependendo de como as desenvolve, pode
estigmatizar as crianças, prejudicando sua autoestima e dificultando, com isso, seu envolvimento
com as situações de aprendizagem. É algo que acontece em muitas escolas por meio de atitudes
sutis, muitas vezes inconscientes e que, mesmo de maneira involuntária, prejudicam o sucesso
escolar dos alunos (WEISZ , 2001, p. 29).

Para conhecer o processo mental de aprendizagem, devemos saber quais são as chaves
para a aprendizagem. Um dos mais importantes é a neuroplasticidade. O plasticidade cerebral
nos ensina que existem períodos particularmente adequados para certas aulas.
Um bom exemplo disso é a aquisição da linguagem. A neurociência nos diz que os períodos mais apropriados para o desenvolvimento da linguagem são os primeiros 6 ou 7 anos
de vida. A primeira língua é adquirida até os 3 ou 4 anos.
O cérebro se desenvolve em ritmos diferentes e algumas partes do cérebro se desenvolvem mais cedo do que outras. Isso é fundamental quando se trata de identificar o momento
certo para realizar uma ou outras aprendizagens, pois o cérebro também é especializado.
Isso não quer dizer que as partes do cérebro não estejam relacionadas. Existe uma
ordem hierárquica nesta evolução cortical. Por exemplo, as partes do cérebro que amadurecem mais cedo são as sensório-motoras. E, aqueles que amadurecem mais tarde são os
associativos.
A intervenção educacional deve ser intencional, global e intimamente relacionada a todas
as áreas corticais em associação constante. A ação no cérebro deve ser global; é necessário
atuar em ambos os hemisférios porque, senão, os alunos não aprenderão corretamente.
É imprescindível para o desenvolvimento da Neuropsicopedagogia, conhecer as dificuldades e disfunções de origem neurológica, visto que permitirão realizar ações de prevenção
em sala de aula. O aprendizado anterior condicionará o aprendizado posterior. Essa é uma
das consequências da plasticidade do cérebro e da maneira como aprendemos.
Portanto, se o cérebro não aprender corretamente, seja devido a estímulos inadequados,
seja por desempenho inadequado ou por razões intrínsecas, o aprendizado subsequente será
muito mais difícil.
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A INTERVENÇÃO PROFISSIONAL
PRECOCE
Existem processos de aprendizagem
que são mais adequados para algumas idades do que para outras. A escola e a sala de
aula são a vitrine onde mais podemos verificar os efeitos de um déficit neuropsicológico. Os professores precisam ter um conhecimento básico de neuropsicopedagogia para
compreender e orientar seus alunos de forma
eficaz,
[...] a neuropsicopedagogia procura reunir e integrar os estudos do desenvolvimento, das estruturas, das funções e das
disfunções do cérebro, ao mesmo tempo
que estuda os processos psicocognitivos
responsáveis pela aprendizagem e os processos psicopedagógicos responsáveis
pelo ensino” (FONSECA, 2014, p.1).

Estudos recentes mostram como um
bom desenvolvimento emocional por parte
dos professores é essencial, tanto para o seu
próprio bem-estar pessoal, como para que
possam realizar o seu trabalho docente de
forma eficaz.
A inteligência emocional dos professores afeta os processos de aprendizagem, a
saúde mental e física, a qualidade das relações sociais e o desempenho acadêmico e
profissional.
O cérebro é o nosso órgão de aprendizagem e os substratos necessários são:
estímulos, situações de aprendizagem, comportamentos e emoções. A educação de hoje
tem o desafio de responder com inovação na
formação de professores, tanto na sua formação inicial como na sua atualização profissional nas mãos da ciência.
Estamos enfrentando um novo paradigma educacional que está evoluindo e se
distanciando das tradições educacionais profundamente enraizadas no ensino e que têm influências negativas infelizes na aprendizagem.
Conforme Cosenza e Guerra (2011, p.139):

As neurociências não propõem uma nova
pedagogia e nem prometem solução para
as dificuldades da aprendizagem, mas ajudam a fundamentar a prática pedagógica
que já se realiza com sucesso e orientam
ideias para intervenções, demonstrando
que estratégias de ensino que respeitam
a forma como o cérebro funciona tendem
a ser mais eficientes (COSENZA; GUERRA, 2011, p.139).

As metodologias de ensino-aprendizagem comumente adotadas nos diferentes níveis de ensino, da pré-escola ao ensino superior, são efetivamente chamadas a mudanças
profundas ou a serem eliminadas nas práticas
de ensino. Hoje, graças à pesquisa e ao diálogo interdisciplinar entre as ciências cognitivas
e as neurociências, a educação está criando
uma mudança real.
As informações e resultados obtidos pelas pesquisas em psicologia cognitiva e pedagogia como ciência da educação, instituíram
e formaram uma nova disciplina denominada
“neuroeducação”, cuja tarefa essencial é saber
como o cérebro aprende e como é estimulado.
O século XXI exige um profissional que
não adote passivamente as transformações
vertiginosas da sociedade, mas que seja um
agente de mudança, um profissional líder, pró
-ativo, que não seja um receptor passivo, mas
um participante ativo, o que obriga os professores a desenvolverem aulas de qualidade e
excelência que utilizam estratégias pedagógicas que desenvolvem inteligência, criatividade, pensamento crítico e configuracional.
A verdade é que antes dessa abordagem, é necessário um toque de maior criatividade na educação, e com alicerce. O tempo
que passa, os dias atuais do sistema educacional, impõe mudanças infinitas. Alunos
e professores devem ser habilidosos e criativos em suas formas de resolver problemas,
em suas tomadas de decisão autogeradas e
como produto das demandas educacionais
modernas.
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É importante identificar as propriedades do cérebro potencialmente aplicáveis na
prática educacional, tendo em vista que nos
últimos vinte anos a ideia de uma proposta
pedagógica que tem como eixo central os
resultados de pesquisas neurocientíficas e outras pesquisas tem sido desenvolver e consolidar as ciências afins.
No que diz respeito ao seu desenvolvimento e funcionamento, aspectos em que
avanços surpreendentes têm sido feitos qualitativa e quantitativamente e que têm permitido explicações mais adequadas de como os
processos cognitivos básicos naturais e de
nível superior evoluem e ocorrem, a expressão do desenvolvimento emocional e, em geral, como esses aspectos afetam e explicam
o desempenho e o comportamento humano.
Com todo esse conhecimento disponível e circulando hoje, a nova proposta educacional parece avançar com um passo seguro,
porém, vozes contrárias de alguns amarrados
a paradigmas tradicionais. Isso, porém, é o
que acontece quando se trata de construir e
validar novos conhecimentos e estabelecer
novos paradigmas.
Portanto, uma das questões que mais
interessa aos comprometidos com a educação e o desenvolvimento de projetos educacionais diz respeito às propriedades do cérebro que podem ser potencialmente úteis para
propor estratégias pedagógicas mais eficazes, para orientar a aprendizagem eficaz e
para projetar ambientes escolares que sejam
propícios para eles.

A NEUROPSICOPEDAGOGIA E SUAS
CONTRIBUIÇÃO COM AUXILIO DAS
POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE
INCLUSÃO
A inclusão é um processo social que
busca favorecer pessoas com deficiência,
que antes eram tidas como excluídas. Para
que se possa entender também a respeito
das leis que amparam as pessoas com deficiência é necessário que o neuropsicopedagogo, ou qualquer profissional que atende essas
pessoas, faça uma análise das mesmas.
De acordo com Sassaki (1999, p. 42):
A educação inclusiva tem como objetivo a
construção de uma sociedade para todos,
e, assim, sua prática repousa em princípios até então considerados incomuns,
tais como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada pessoa,
a convivência dentro da diversidade humana, a aprendizagem através da cooperação (SASSAKI, 1999, p. 42).

A inclusão educacional é um sistema
no qual a comunidade educativa tem o desafio de conseguir que a generalidade de seus
alunos tenha sucesso no processo ensino
aprendizagem.
No ano de 1994, o Brasil participou da
Declaração de Salamanca, a qual muitos países assinaram o documento a respeito da
Inclusão. De acordo com o site da Wikipédia,
“A Declaração de Salamanca (SALAMANCA,
1994) é uma resolução das Nações Unidas
que trata dos princípios, política e prática em
educação especial”.
De acordo com a Declaração de Salamanca (UNICEF, 1994, p.5):
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Educação inclusiva é o modo mais eficaz para construção de solidariedade
entre crianças com necessidades educacionais especiais e seus colegas. O
encaminhamento de crianças a escolas
especiais ou a classes especiais ou a
sessões especiais dentro da escola em
caráter permanente deveriam constituir
exceções, a ser recomendado somente
naqueles casos infrequentes onde fique
claramente demonstrado que a educação
na classe regular seja incapaz de atender
às necessidades educacionais ou sociais
da criança ou quando sejam requisitados
em nome do bem-estar da criança ou de
outras crianças (UNICEF, 1994, p.5).

Em 1996, o Brasil sancionou a LDB (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),
na qual assegura o direito ao acesso e a permanência da Educação para Todos (BRASIL,
1996), em seu art 59 declara que:
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação: I - currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos e
organização específicos, para atender às
suas necessidades; [...] III - professores
com especialização adequada em nível
médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração
desses educandos nas classes comuns.

Segundo as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial (BRASIL, 2001a, p. 39),
a Educação Especial é:
Modalidade da educação escolar; processo educacional definido em uma proposta
pedagógica, assegurando um conjunto de
recursos ou serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para
apoiar, complementar, suplementar e, em
alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica
(BRASIL, 2001a, p. 39).

Percebe-se que a Inclusão de pessoas
com deficiência está sendo um dos temas
mais abordados na Educação, devido a dificuldade que antes havia em trabalhar com
essas pessoas. Em 1988, a Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seus art. 205, 206
e 208, declara que:
Art. 205 – A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios: I – igualdade de
condições para o acesso e permanência na
escola;
Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: III
- atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino [...].

De acordo com Ross (2004, p. 57): “A
Legislação Brasileira é uma das mais avançadas em termos de respeito às garantias
sociais e educacionais de participação igualitária da pessoa com deficiência nas várias
esferas da sociedade”.
Sabe-se que a neuropsicopedagogia
vem alcançando a cada dia seu espaço dentro das escolas, permitindo que as políticas
de inclusão sejam inseridas no contexto escolar, de acordo com sua intervenção, como
diagnosticar os alunos de inclusão e quais
medidas cabíveis para cada diagnóstico.
Um neuropsicopedagogo contribui com
o professor de forma a diagnosticar o problema do aluno de forma significativa. É fundamental que as políticas públicas considerem
primordial a oferta de programas de capacitação e formação continuada de professores para atuarem na educação básica, com
alunos que tenham deficiência, melhorando
assim o desenvolvimento desses alunos no
processo ensino aprendizagem.
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EDUCAÇÃO PSICOMOTORA E AS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Ao falar sobre dificuldades de aprendizagem. Parece simples se partir de uma visão
restrita do problema que impede o aluno de
se apropriar do conhecimento, mas na prática muitos são os fatores que determinam e
definem esse termo.
É por isso que hoje as dificuldades de
aprendizagem são concebidas a partir da
multifatorialidade e são entendidas segundo
Aguilera (2004, p. 36) como as interferências
apresentadas por um aluno sem comprometimento intelectual na forma de se apropriar
de conceitos e habilidades, limitando seu
desenvolvimento escolar e seu caminho de
se relacionar com o meio que os cerca; No
entanto, deve-se destacar que esses alunos
podem possuir habilidades extraordinárias
nas atividades físico-artístico-culturais, que
sob um modelo de atenção integral podem
ser exploradas.
Ao longo da história, o termo Dificuldades de Aprendizagem tem sido objeto de
pesquisa e evoluiu para diversos vocábulos
como: deficiência, problemas, transtornos
e dificuldades atuais, conforme referido por
Santiuste e Beltrán (2000, p. 56).
Muitos destes as definições contemplam apenas um elemento das dificuldades
de aprendizagem, sejam os aspectos linguísticos, a capacidade de ler e escrever e os
cálculos matemáticos; déficits neurológicos,
sensoriais ou mentais, entre outros, que não
responde às demandas do mundo moderno
por não considerar os diversos fatores que intervêm no processo de construção da aprendizagem, o homem é concebido nestes tempos como um ser global e integral.

Diante do exposto, parece necessário
esclarecer detalhadamente alguns significados para compreender a natureza e as implicações pedagógicas da palavra atualmente
utilizada e evitar a identificação de todos os
indivíduos com deficiência nessa população;
esse significado, à primeira vista, enquadra
um grande grupo de escolares, conforme expresso por Mercer (2006) "[...] os problemas
de aprendizagem não constituem uma única
condição de deficiência com uma série de
características facilmente definíveis" (p. 35),
referindo-se a diversidade de elementos e
causas que o rodeiam.
A seguir, aponta-se que as dificuldades
de aprendizagem escolar são genericamente
aquelas interferências na aprendizagem da
criança, que a impedem de atuar de acordo
com suas habilidades,
A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de base
na escola primária. Ela condiciona todas
as aprendizagens pré escolares e escolares: leva a criança a tomar consciência
de seu corpo, da lateralidade, a situar-se
no espaço, a dominar o tempo, a adquirir
habilidades suficientes e coordenação de
seus gestos e movimentos. A educação
psicomotora deve ser praticada desde o
início da infância e conduzida com perseverança, permitindo prevenir certas
inadaptações difíceis de melhorar, quando já estruturadas (LE BOULCH, 1966,
p. 24).

Partindo dessa premissa, fica evidente
que para escolares com essas características, um processo de ensino-aprendizagem
deve ser fomentado levando-se em consideração as necessidades de desenvolvimento
cognitivo, físico e sócio afetivo relacionadas
ao meio sociocultural em que se desenvolve;
que o trabalho do professor especialista deve
transcender a sala de aula para se envolver
diretamente com o meio social, o meio familiar e comunitário, com o intuito de aprofundar
o modo de vida do aluno.
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Diante do exposto, é necessário destacar a importância de se oferecer uma educação pautada na integralidade e na diversidade,
que atinja um dos aspectos mais importantes
da vida, como é o caso do desenvolvimento
motor, por meio do trabalho efetivo das habilidades psicomotoras.

PSICOMOTOR
O aspecto psicomotor do ser integra
todas as interações cognitivas, emocionais,
simbólicas e sensório-motoras que o permitem e lhe dão a capacidade de se expressar
dentro do contexto psicossocial. Os pesquisadores que definiram o termo incluem:
García e Fernández (1994), Psicomotricidade é a técnica ou conjunto de técnicas
que tendem a influenciar o ato intencional ou
significativo, para estimulá-lo ou modificá-lo,
utilizando a atividade corporal e sua expressão simbólica como mediadores. O objetivo,
portanto, das habilidades psicomotoras é aumentar a capacidade do sujeito de interagir
com o meio ambiente.
Berruezo (1995), a psicomotricidade é
uma abordagem educacional ou de intervenção terapêutica cujo objetivo é o desenvolvimento das possibilidades motoras, expressivas e criativas do corpo, o que o leva a
focalizar sua atividade e interesse pelo movimento e pelo ato, incluindo tudo o que dele
deriva: disfunções, patologias, estimulação,
aprendizagem, etc.
A psicomotricidade, como seu nome indica, trata de relacionar os elementos aparentemente desconectados, de uma mesma evolução: o desenvolvimento psíquico
e o desenvolvimento motor. Parte, portanto, de uma concepção do desenvolvimento que coincide com a maturação e as
funções neuromotoras e as capacidades
psíquicas do indivíduo de maneira que
ambas as coisas não são duas formas,
até então desvinculadas, na realidade é
um processo.(NÚNEZ apud COSTALLAT,
2002, p. 22).

Muniain (1997), por sua vez, aponta
que a psicomotricidade é uma disciplina educacional / reeducacional / terapêutica, concebida como um diálogo, que considera o ser
humano como uma unidade psicossomática
e que atua sobre sua totalidade por meio do
corpo e do movimento, em o ambiente de
uma relação calorosa e descentralizada, através de métodos ativos de mediação, principalmente corporal, de forma a contribuir para
o seu desenvolvimento integral.
Da mesma forma, Lièvre e Staes (1992)
indicam que as habilidades psicomotoras são
uma abordagem global da pessoa. Pode ser entendida como uma função do ser humano que
sintetiza o psiquismo e as habilidades motoras
de forma a permitir que o indivíduo se adapte de
forma flexível e harmoniosa ao meio que o cerca.
Pode ser entendido como um olhar globalizante que percebe as interações tanto entre as habilidades motoras e a psique quanto
entre o indivíduo global e o mundo exterior.
Pode ser entendido como uma técnica, cuja organização de atividades permite que a pessoa
conheça de forma concreta seu ser e seu ambiente imediato para atuar de forma adaptada.
O corpo é uma totalidade e uma estrutura interna fundamental para o desenvolvimento mental, afetivo e motor da criança.
São experiências e vivências corporais
que organizam a personalidade da criança. A vivência corporal não é senão o
fator gerador das respostas adquiridas,
em que se inscrevem todas as tensões
e as emoções que caracterizam a evolução psicoafetiva da criança" (FONSECA,
1994, p.39).

Após abordar a conceituação da psicomotricidade, destaca-se que este campo de
ação, na formação integral do ser, é pouco
valorizado no trabalho educativo, mas de vital
importância na formação de escolares com necessidades educacionais especiais; portanto,
o professor especialista na área é obrigado
a trabalhar continuamente com o desenvolvimento de habilidades psicomotoras.
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Nesse sentido, entre os distúrbios a serem enfrentados pelo trabalho educativo estão:
1.
A fraqueza motora, que é caracterizada por um atraso na maturação do sistema nervoso, se manifesta por movimentos
grosseiros, limitados, não fluentes e não dinâmicos;
2.
A instabilidade motora, é caracterizada por constante agitação motora e de caráter, sua hiperatividade o impede de atenção
e concentração, mostra desequilíbrio na afetividade, falha quando se requer coordenação,
precisão e velocidade dos movimentos, falta
organização, não terminam seu trabalho não
eles fazem uma análise e síntese do pensamento, não especificam nada, exigem apoio
emocional do professor;
3.
A inibição psicomotora, a falta de
segurança o impede de ter experiências motoras necessárias ao aprendizado em geral,
seus movimentos são rígidos, encolhidos e
apresentam bloqueios em todos os níveis;
Nesse sentido, ao saber qual dessas
perturbações essas crianças apresentam, o
trabalho deve ser realizado levando-se em
consideração o tempo, o corpo e o espaço,
pilares das habilidades psicomotoras.
A gestão de atividades simples e uma
única instrução curta, darão à criança a oportunidade de terminá-la, sentir apoio e segurança, raciocinar em particular sobre o que fez
e chegar ao analítico, incentivá-la a organizar
o tempo e o espaço para o ambiente do seu
corpo, por meio do apoio de um especialista
na área psicomotora, desportiva e recreativa
que permite a cada aluno com dificuldades
de aprendizagem descobrir os aspectos relacionados com a personalidade, ao nível do
desenvolvimento motor, afetivo, mental, social
e intelectual,

O desenvolvimento motor está relacionado às áreas cognitiva e afetiva do comportamento humano, sendo influenciado por
muitos fatores. Dentre eles destacam-se
os aspectos ambientais, biológicos, familiares, entre outros. Esse desenvolvimento é a contínua alteração da motricidade,
ao longo do ciclo da vida, proporcionada
pela interação entre as necessidades da
tarefa, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente (GALLAHUE,2005,
p.3).

Atualmente, não só no Brasil, como em
outras culturas, há um aumento significativo
de crianças que apresentam dificuldades no
processo de alfabetização, embora sejam
possuidoras de habilidades cognitivas para
um desempenho acadêmico satisfatório. Essa
problemática tem sido presente em vários debates, estudos, congressos e seminários, se
tornando um fator que tem recebido atenção
de vários profissionais da área psicológica,
educacional e medicinal. Osti (2012, p. 47)
afirma que:
As dificuldades de aprendizagem abrangem vários fatores, uma vez que envolvem
a complexidade do ser humano. Acredita-se que podem ser decorrentes de um
problema fisiológico, um estresse grande
vivido pela criança, como, por exemplo,
problemas familiares envolvendo a perda
de algum parente, problemas com alcoolismo ou drogas, separação dos pais,
doenças, falta de alimentação, falta de
material e estímulos, tédio na sala de
aula, baixa autoestima, problemas patológicos como TDAH (transtorno de déficit
de atenção/ hiperatividade), dislexias, psicopatias, alterações no desenvolvimento
cerebral, desequilíbrios químicos, hereditariedade, problemas no ambiente doméstico e/ou escolar (OSTI, 2012, p. 47).

É tarefa relevante do professor e da escola transmitir o ensino às crianças de maneira adequada, facilitando e estimulando a
aprendizagem de forma a se reduzir o fracasso escolar,
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[...] Há uma ligação indissolúvel, a partir de uma certa idade, entre o desenvolvimento psíquico do indivíduo e o seu
desenvolvimento biológico”. Não existe
preponderância do desenvolvimento psíquico sobre o desenvolvimento biológico, mas ação recíproca. Há portanto uma
incessante ação recíproca do ser vivo e
de seu meio. “Essa ação varia com as
possibilidades orgânicas do ser vivo e é
a maturação de seu organismo que permite à criança manter com o ambiente
relações recíprocas que estão na base de
sua existência'' (WALLON/GUEDES,1995,
p. 206-208).

A escola, no cumprimento de sua função social, deverá desenvolver nas crianças
que nela confiam a sua formação, competências e habilidades para prepará-las para agir
conforme as exigências da sociedade atual.
Não havendo possibilidade de se distanciar dessa realidade, todos os profissionais
da educação sentem a necessidade de refletir
sobre suas ações pedagógicas no que se diz
respeito a conhecer e reconhecer a importância do sujeito da aprendizagem, a aprender
o que pode facilitar ou dificultar no processo
ensino aprendizagem.
As dificuldades de aprendizagem podem ser detectadas em crianças a partir dos
cinco anos de idade e constituem uma grande
preocupação para muitos pais, já que afetam
o rendimento escolar e as relações interpessoais dos seus filhos.

ficuldades na alfabetização partem da própria
família, que não tem uma estrutura adequada
para ajudar as crianças no processo ensino
aprendizagem e tem problemas emocionais,
como casos de separação, brigas, entre outros.
A sociedade atual experimenta mudanças rápidas e complexas devido ao fluxo de
informações variadas e numerosas. As crianças são estimuladas continuamente, por meio
de sons e imagens, a perceber um mundo
plural, colorido, virtual e interligado. Não podemos mais ignorar a televisão, o vídeo, o cinema, o computador, o telefone, entre outros
recursos tecnológicos, que são veículos de
informação, comunicação e aprendizagem.
Os especialistas frisam que se deve
elogiar a criança por qualquer bom desempenho, por mais insignificante que seja, mas
por outro lado não devemos negligenciar a
disciplina e o método. As crianças precisam
de uma estrutura sólida, em especial as que
têm dificuldades de aprendizagem.
A criança com problemas específicos
de aprendizagem tem padrões pouco usuais
em perceber as coisas no ambiente externo.
Seus padrões neurológicos são diferentes
das outras crianças da mesma idade. No entanto, têm em comum algum tipo de fracasso
na escola ou em sua comunidade.

Uma criança com dificuldades de
aprendizagem pode ter um nível normal de
inteligência, de acuidade visual e auditiva, se
esforçando em seguir as instruções, em concentrar-se e portar-se bem em sua casa e na
escola. Sua dificuldade está em captar, processar e dominar as tarefas e informações, e
logo a desenvolvê-las posteriormente.
Os efeitos emocionais da dificuldade
de aprendizagem da criança muitas vezes
agravam outros problemas. Muitas dessas di31 - julho/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As neurociências devem estar relacionadas com a pedagogia, de forma que se conheçam a estrutura e o funcionamento do cérebro e os conhecimentos essenciais da aprendizagem como memória, atenção e emoções, para que o educador possa empreender um novo
estilo de ensino-aprendizagem. Dessa forma a neuropsicopedagogia pode contribuir de forma
significativa no processo ensino aprendizagem.
Da maneira como o cérebro funciona, os educadores estão mais bem equipados para
ajudar os alunos em tudo, desde focar a atenção até aumentar a retenção. Essa é a promessa do aprendizado baseado no cérebro, que aproveita percepções das áreas de neurologia,
psicologia, tecnologia e muito mais. Trazer essas informações para a aula pode ajudar os
professores a atrair a atenção de diferentes alunos, oferecer feedback que constrói uma compreensão mais profunda e cria um ambiente de aprendizagem enriquecedor que atende às
necessidades sociais e emocionais dos alunos, apoiando o desenvolvimento de seu cérebro.
Portanto, conclui-se que a abordagem neuropsicopedagógica a partir do paradigma
multi-complexo nos permitirá contemplar o sujeito como singular, único, como microcosmo,
mas inserido e atravessado pelo macrossocial.
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A INFLUÊNCIA DA LITERATURA INFANTIL NO
COMPORTAMENTO DO LEITOR
RESUMO: A ideia principal do presente artigo foi compreender como a literatura infantil contribui
para a formação de uma sociedade de leitores. Tendo em vista que a literatura infantil é capaz
de fazer a criança entrar no mundo do imaginário de maneira prazerosa e, consequentemente,
levar a mesma a adquirir novos conhecimentos tanto sobre a sociedade, quanto sobre si mesma;
faz se necessário que tal pratica se inicie desde muito cedo, para que os pequenos se tornem
leitores críticos e conscientes na fase adulta, desfrutando assim do prazer que na leitura pode
proporcionar.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Prazer; Criticidade.
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INTRODUÇÃO

C

oelho (1987) refere-se à literatura infantil como sendo arte. [...] E a arte de inventar, de fingir, de enganar e ao mesmo tempo mostrar o engano. E, por tanto,
uma linguagem instaurada de realidade e exploradora dos sentidos, a qual possui
uma capacidade de gerar inúmeras significações a cada leitura. Nesse sentido esse trabalho
destina-se a pesquisar a influencia que a literatura infantil exerce sobre os futuros leitores. Para
tal, o primeiro passo foi fazer um retrocesso na história com o intuito de compreender melhor
a literatura infantil nos dias atuais.
O segundo ponto dedica-se a pesquisa de autores que relatam o quão essencial e a
literatura infantil para crianças de todas as faixas etárias, inclusive para as que ainda não estão
alfabetizadas, pois tal pratica contribui para que elas despertem para o mundo da leitura, não
apenas decodificando códigos linguísticos, mas fazendo dos mesmos momentos de prazer.
O terceiro enfoque destaca a importância da literatura infantil no âmbito escolar onde,
se utilizada de maneira correta, e capaz de fazer com que o aluno avance em seus conhecimentos de forma efetiva, uma vez que através da mesma a criança poderá expressar seus
pensamentos, interagir tanto com a realidade, quanto como o outro e encontrar apoio na
resolução de possíveis conflitos internos.
Finalmente o quarto e ultimo aspecto refere-se a citar alguns escritores que foram de
suma importância para a construção da literatura infantil brasileira.
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HISTÓRIA SOBRE A FÁBULA E SUA
INTERFERÊNCIA NO CONTEXTO
HISTÓRICO
Segundo Abramovich (1994) através de
uma história que se podem descobrir outros
lugares, outros tempos, outros jeitos de agir
e de ser, outra ótica, outra ética.
Os primeiros livros infantis para crianças surgem no século XVII e XVIII, pois antes
disso o conceito de criança não existia, ou
seja, a literatura era voltada apenas para adultos. Apenas apos a atenção da burguesia que
a criança começa a ser vista como um ser
diferente do adulto, surgindo assim à literatura
infantil, porem tinha a intenção de educar a
criança e transmitir valores sociais da época.
Os primeiros livros de literatura surgem
com Perrault entre os anos de 1628 e 1703;
após tivemos Andersen, Irmãos Grim, Lewis
Carol e outros. No final do século XIX, a literatura infantil chega ao Brasil, Carlos Janssen e
Alberto Figueiredo Pimentel foram os primeiros a se preocuparem com o tema no país.
Em 1917, com Thales de Andrade, a literatura
infantil teve seu inicio.
Finalmente em 1921, surge Monteiro
Lobato com seu livro Narizinho Arrebitado.
Entretanto durante os anos 40-50 a literatura infantil ficou estagnada e com o objetivo
apenas pedagógico ou de transmitir valores
morais. Sendo assim, em meados dos anos
70 começa a nova literatura infantil, com a
intenção da ludicidade, do questionamento
e dos ritmos infantis. Surgem nomes como:
Ruth Rocha, Lygia Bojunga, Ziraldo e Ana Maria Machado, entre outros.
Ruth Machado Lousa Rocha é uma escritora brasileira de infantis. É membro da Academia Paulista de Letras desde 25 de outubro
de2007, ocupando a cadeira 38. Formou-se
em sociologia política e começou a trabalhar
como orientadora educacional no Colégio Rio
Branco. Em 1967, ela começou a escrever
artigos sobre educação para várias revistas.

Escreveu artigos sobre educação na Revista Cláudia. Em 1976, publicou seu primeiro
livro, Palavras Muitas Palavras. Sua obra mais
conhecida é Marcelo, Marmelo, Martelo, que
já vendeu mais de um milhão de livros. Hoje,
tem mais de 130 títulos publicados, com traduções de 25 idiomas. Também lançou livros
no Parlamento Brasileiro e na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Em 2000 gravou para o Canal Futura a série
"Quem Conta um Conto".
Esta série de animação reproduz o poema épico de Homero. Ruth Rocha comenta
as viagens e aventuras de Odisseu após a
tomada de Troia até seu regresso à Ítala na
Grécia Antiga.
Lygia Bojunga Nunes Iniciou a sua vida
profissional como atriz, tendo-se dedicado ao
rádio e ao teatro, até voltar-se para a literatura.
Com a obra Os colegas (1972) conquistaram
um público que se solidificou com Angélica
(1975), A casa da madrinha (1978), Corda
bamba (1979), O sofá estampado (1980)
e A bolsa amarela (1981). Por estes livros
recebeu, em 1982, o Prêmio Hans Christian
Andersen, o mais importante prêmio literário
infantil, uma espécie de Prêmio Nobel da literatura infantil. O prêmio foi concedido pela
International Board on Books for Young People, filiada à UNESCO.
Os colegas já antes haviam conquistado o primeiro lugar no Concurso de Literatura Infantil do Instituto Nacional do Livro
(INL), em1971, com ilustrações do desenhista
Gian Calvi. A autora tem recebido reiterados
elogios da crítica especializada, quer brasileira, quer estrangeira. No cenário brasileiro,
com frequência tem sido reportado como a
herdeira ou sucessora de Monteiro Lobato,
por estabelecer um espaço em que a criança
tem — através da liberdade da imaginação —
uma chave para a resolução de conflitos, o
que Monteiro Lobato mostrou saber fazer com
maestria.
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Algumas vezes, no cenário internacional, costuma-se compará-la a Saint-Exupéry e
a Maurice Druon, pela notável sensibilização
infantil destes através de O Pequeno Príncipe
e O Menino do Dedo Verde, respectivamente.
Com efeito, misturando com habilidade o real
e a fantasia, Lygia alcança, num estilo fluente,
entre o coloquial e o monólogo interior, perfeita comunicação com seu leitor.
Ziraldo Alves Pinto passou toda a infância em Caratinga. Estudou dois anos no Rio de
Janeiro e voltou a Caratinga, tendo concluído o
módulo científico (atual ensino médio). Formou-se em Direito pela Universidade em 1957. Seu
talento no desenho já se manifestava desde essa
época, tendo publicado um desenho no jornal
Folha de Minas com apenas 6 anos de idade.
Ziraldo começou a falar com 3 a 4 anos.
Em 1960 lançou a primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um só autor, Turma
do Pererê, que também foi a primeira história
em quadrinhos a cores totalmente produzida
no Brasil. Embora tenha alcançado uma das
maiores tiragens da época, Turma do Pererê
foi cancelada em 1964, logo após o início do
regime militar no Brasil. Nos anos 70, a Editora
Abril relançou a revista, desta vez, porém, sem
o sucesso inicial. Em 1960 recebeu o "Nobel"
Internacional de Humor no 32º Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas e também o
prêmio Merghantealler, principal premiação da
imprensa livre da América Latina.
Foi fundador e posteriormente diretor do
periódico O Pasquim, tabloide de oposição
ao regime militar, uma das prováveis razões
de sua prisão, ocorrida um dia após a promulgação do AI-5. Em 1980, lançou o livro
"O Menino Maluquinho", seu maior sucesso
editorial, o qual foi mais tarde adaptado na
televisão e no cinema.
Ana Maria Machado é formada em Letras pela Universidade do Brasil, Ana Maria
Machado lecionou na Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).
Como jornalista, trabalhou por mais de dez

anos na Rádio Jornal do Brasil. Foi uma das
fundadoras, em 1980, da primeira livraria infantil no Brasil, a Malasartes (no Rio de Janeiro), que existe até hoje.
Nessa década ela publicou mais de
quarenta livros, e em 1981 recebeu o Prêmio
Casa de las Américas com o livro De Olho
nas penas. O reconhecimento mundial das
obras de Ana Maria Machado aconteceu em
2000, quando recebeu o Prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante prêmio de
literatura infantil. No mesmo ano foi agraciada
com a Ordem do Mérito Cultural. Foi ganhadora do Prêmio Jabuti de Literatura em 1978.
Com os avanços na psicanálise voltada para a pedagogia, levando em conta o
amadurecimento cognitivo e psicológico da
criança em suas diferentes faixas etárias, surgem os livros de imagens direcionadas para
crianças não alfabetizadas, entre os escritores
estão: Eva Furnari, Ângela Lago entre outros.
Eva Furnari é autora infanto-juvenil e
ilustradora e recebeu Prêmio Jabuti, nos anos
de 1986, 1991, 1993, 1995, 1998 e2006. Em
2004 foi escolhida para ilustrar a reedição de
seis livros da obra infantil de Érico Veríssimo.
A obra de Furnari, composta essencialmente
de pequenos livros, é uma das mais profícuas na infantil brasileira atual. Como a própria
autora revelou, numa entrevista, a ilustração
precedeu a produção literária - mas foi nesta
última que veio efetivamente a se destacar.
Ângela Maria Cardoso Lago é a maior
parte de sua obra é dedicada às crianças.
Em alguns de seus livros não usa palavras,
apenas imagens. Entre suas obras destaca-se
Cena de Rua, premiado na França e na Bienal de Bratislava. Cena de Rua foi publicada
no México, na França, nos Estados Unidos
e no Brasil. Escritora e ilustradora, mineira,
nascida em Belo Horizonte, em 1945, Ângela
Anastácia Cardoso Lago, inicia sua formação
superior na Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais. Frequentou o atelier do escultor Bitter, com um grupo
de artistas plásticos.
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Em 1969, leciona na Escola de Serviço
Social e trabalha como assistente no Instituto
Psico- Pedagógico para crianças com dificuldades psico- pedagógicas e psiquiátricas. Em
1975, abre seu próprio atelier de programação
visual para publicidade, onde criaram marcas,
logotipos, propaganda institucional entre outros.
A autora possui diversas obras contendo
ilustrações e textos próprios nacionais, ilustrações de livros para outros autores nacionais,
livros com textos e ilustrações da autora no exterior, ilustrações para livros de outros autores
estrangeiros. Das diversas obras que a autora
possui, podemos destacar a obra Sangue de
Barata. Resultante da relação entre texto poético e desenho. Desde então a literatura infantil
vem crescendo e se preocupando cada vez
mais com as características típicas da infância.
Neste contexto, a fábula significa fala,
conversa. Esse gênero literário tem características diferentes: alegórica, onde os personagens são animais e que mostra uma crítica,
uma lição de moral. Encontraremos a fábula
com seu berço no Oriente, como fala, circulava
entre as pessoas até se tornar literária. Para
a cultura ocidental, a Grécia é considerada o
berço da fábula, Esopo foi seu primeiro autor.
Em Hesíodo (2002), na sua obra “Os
Trabalhos e os Dias”, têm- se a fábula: O Falcão e o Rouxinol, a fábula grega mais antiga,
pertencem ao século VIII a.C, enquanto a de
Esopo aparece no século VI a.C.

(conociendo. wordpress.com)

La Fontaine mostra a humildade acima
da presunção, do bem sobre o mal
Assim, a fábula, referindo- se ao reino animal, fariam uma crítica, não comprometendo o
autor. Mas o animal apresentado na fábula não
tem nenhuma relação com o animal das ciências
naturais, do zoólogo. O rei leão, usando injusta e
força, pode ser criticado, mas não o próprio rei.
E é poder que procuraremos localizar
no interior das breves narrativas do poeta
clássico do século XVII. O quarto momento
da fábula na história será aqui atribuído ao
brasileiro José Bento Renato Monteiro Lobato
(1882-1948). Este autor, tão apreciado pelas
crianças, é considerado o marco inicial da
Literatura Infantil no Brasil.
No sentido da procura de uma brasilidade, as lendas do nosso folclore são valorizadas
e se apresentam como narrativas divertidas e
bem-humoradas. O personagem Tio Barnabé
narra às aventuras do Saci enquanto Pedrinho
e Narizinho saem à caça do duende brasileiro. Lobato deu movimento e alegria ao mundo
criado para as crianças (CARVALHO, 1959).
O discurso metalinguístico da fábula de
Lobato constitui uma importante inovação literária. Em Lobato, seus personagens serão
os responsáveis pelo sentido moral implícito
na narrativa. Agora não mais uma frase que
arremata a narrativa, mas um diálogo, uma
discussão. Será neste espaço narrativo que a
boneca Emília e outros personagens do autor
apresentarão reflexões. Podemos, então, considerar esse recurso uma grande inovação
para a Literatura dedicada à criança. Por meio
dele, vislumbram-se os primeiros passos para
o desenvolvimento do pensamento crítico,
La Fontaine não rematou bem a fábula, o
velho Fedro esqueceu tal coisa, e assim
penetrou Emília pelas fábulas à dentro, já
narizinho gritava: “esta fábula está errada”! E lá se vai o “pessoalzinho”, fazendo
retoques, tornando-as, muitas vezes, mais
naturais, trazendo-as até sua compreensão, que é a compreensão da criança
(CARVALHO, 1959, p. 91).
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Refletir sobre uma narrativa, analisá-la,
criticá-la, mostrar as suas vantagens e desvantagens é, sem dúvida, um exercício filosófico literário de grande valor. A personagem
Emília também faz fábulas. E Lobato põe a
criança a falar para a criança, indo diretamente ao seu espírito, às suas concepções fabulosas. Assim a “Boneca” começa a criar suas
próprias fábulas.
Envolve tudo em suas reformas, cria
um mundo de bichinhos, de árvores, analisando-os, relacionando-os entre si e com o
homem, levantando seus conceitos e suas
conclusões: “As moscas vão ficar sem asas,
porque são uns bichinhos inúteis e incômodos” (CARVALHO, 1959, p. 80). Ao lado patriótico se mostra na: a perda de certa frieza,
e requinte literário dos clássicos, que, muitas
vezes, distancia e dificulta a leitura.
Em contrapartida, emerge uma leveza,
graça, humor e diversão. Tornou-as graciosas,
leves, humanizadas. Para Lobato, as fábulas
constituem “um alimento espiritual, correspondente ao leite na primeira infância”. (CARVALHO, 1959, p. 92). Ao lado das adaptações
dos clássicos anteriores estão também as
fábulas por ele criadas, como por exemplo,
a reescritura de A cigarra e a formiga, de La
Fontaine, pelas duas fábulas: A formiga boa
e A formiga má.
E também os dois viajantes da Macacolândia. Encontramos nas fábulas de Lobato
uma obra que revela humor, divertimento, movimento, sabedoria, simplicidade retratando
a alma da nação e do povo brasileiro. Por
todas essas qualidades, podemos considerar
a fábula de Lobato uma parceira de excelente
qualidade para os primeiros passos da criança na aquisição da leitura e da escrita.

A IMPORTANCIA DA LITERATURA
INFANTIL PARA O COMPORTAMENTO
LEITOR E NO AMBIENTE ESCOLAR
Segundo Zilberman (1988) a leitura e
necessariamente uma descoberta de mundo,
procedida segundo a imaginação e experiência individual. É indiscutível que aprender a
ler e uma condição de extrema importância
em nossa sociedade, porem para que a mesma faca sentido e necessário que forneça à
criança a sensação de que tal aquisição irá
levá-la para um novo mundo, dando asas a
sua imaginação, só assim, inconscientemente, ela esquecera a preocupação em aprender
a decodificar as letras e o processo se dar a
maneira natural.
Nesse sentido a leitura será algo que
contribuirá para a vida, não ficando apenas
no âmbito do consciente, mas principalmente do inconsciente, pois mesmo sem se dar
conta, os adultos leitores, em sua maioria, foram crianças que experimentaram a magia, a
fantasia e o imaginário que a literatura infantil
os proporcionou.
Hernandes (1895) refere-se à literatura infantil como sendo um conjunto de obras
nas quais a linguagem seja essencial e não
um instrumento para levar a criança algo diferente do quisesse seu mundo interior; um
mundo no qual a imaginação é a magia que
faz de cada realidade uma imagem e de cada
imagem uma realidade e na qual a criança
constitui-se o rei da natureza e, impulsionado
por seu animismo; de um pau faz um cavalo
ou outra criança a quem contar suas histórias.
Seguindo tal raciocínio os contos de
fada são bons exemplos de como a literatura
infantil pode oferecer à criança novas proporções da realidade a sua imaginação, podendo assim contribuir na resolução de conflitos
inconscientes típicos da infância, pois diferente da grande parte da literatura destinada ao
publico infantil que traz a ideia que a criança
precisa aprender para o futuro e não para
solucionar seus problemas atuais; os contos
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de fada, por sua vez, lidam com problemas do
presente, tanto do ponto de vista psicológico,
quanto emocional.
Sobre a relevância dos contos de fada
na vida dos pequenos, Bettelhein (1980) afirma. Os contos de fada, à diferença de qualquer outra forma de literatura. Assim sendo,
os contos de fada sugerem à criança que
a mesma será capaz de superar problemas;
isso se não tiver medo de novos desafios e,
ao mesmo tempo, mostram que as pessoas
que não se arriscam ficarão com o destino
que lhes foi dado, ou seja, os contos não
trazem aprendizados a serem seguidos, mas
sim oferecem subsídios ao inconsciente para
elaborar seus conflitos.
Fazendo um paralelo entre fantasia,
emoções e realidade, Vygotsky (1972), diz
conto ajuda a explicar complexas relações
praticas: suas imagens iluminam o problema
vital; o que a fria prosa não poderia fazer, o
faz de conta com sua linguagem figurada e
emocional.
Dessa maneira, enquanto escuta um
conto de fada a criança consegue ordenar
a ambivalência de seus sentimentos, pois
são apresentados de maneira simples (bom
X mau), uma vez que, diferente do adulto, a
criança ainda não aprendeu a integrar tais
sentimentos, encontrando assim nos contos
uma forma de compreendê-los.
Nessa perspectiva a literatura infantil e
sem duvida uma necessidade na vida das
crianças, através dela pode-se crescer intelectualmente, culturalmente e, principalmente
emocionalmente, condição essa ultima que,
atrelada ao prazer, incentiva à formação de
futuros leitores em busca de novos conhecimentos e experiências.
Aprender a ler faz parte dos aspectos
mais elevados da mente, pôr a maneira como
tal processo ocorrera vai depender das impressões que a criança recebeu dos seus
pais, de seu convívio familiar e de como a
mesma será trabalhada na escola. Para a

criança é a vontade de entrar num mundo
dominado pelos adultos que desperta o seu
interesse em aprender a ler, ou seja, quanto
mais observar que seus pais são encantados
pela leitura, mais a mesma desejara adquirir
tal conhecimento e para desvendar os segredos que ela acredita estar contida ali.
Como sabemos, embora a maioria alfabetizada, muitos pais não têm o habito de ler
de maneira prazerosa para seus filhos, então
nesse sentido o espaço escolar e privilegiado
para atividades voltadas a leitura, uma vez
que ao mesmo tempo pode suprir a falta da
leitura por parte da família, como também incentivar a integração dos pais com a leitura,
uma vez q pode criar projetos onde os mesmos também leiam para seus filhos.
Para Freire (1979) o dialogo é o encontro amoroso dos homens, que midiatizados
pelo mundo, o pronunciam, isto e, o transformam e, transformando-o, o humanizam para
humanização de todo.
Com a mediação do professor, a literatura infantil pode promover tal comunicação, permitindo trocas entre leitor e a obra;
fazendo assim com que o trabalho em sala
de aula tenha sentido com a vida, pois a mesma leva a criança defrontar suas visões de
mundo com as da história, podendo negar
ou reforçar sua cultura, mas com certeza reelaborando sua visão de mundo e levando-a
a novos conhecimentos.
Segundo Freire (1981) somente na comunicação tem sentido a vida humana. Seguindo tal raciocínio a literatura infantil permite
tal comunicação, pois reproduz o mundo de
forma simbólica, transpõe os muros do real,
fazendo um intercambio entre imaginário e a
realidade, porém para q isso ocorra e preciso q o professor, enquanto mediador crie a
comunicação entre a criança e a história de
forma que a mesma possa brincar com a leitura, pois de acordo com Vygotsky o faz- de
-conta é um instrumento de suma importância
para o desenvolvimento da escrita.
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Tendo assim a consciência de que o
brincar está presente na infância, a literatura
infantil se torna brinquedo na mão do leitor,
através dela a criança cria heróis, monstros,
castelos, entre outros, ou seja, é capaz de fazer com a criança se envolva com os personagens, contribuindo assim para a brincadeira
simbólica. Assim sendo, caso a escola faça
com que o aluno tenha acesso a diferentes
materiais literários irá contribuir para a construção do conhecimento lúdico e prazeroso
sobre a escrita. A literatura infantil deve estar
presente na sala de aula assim que a criança
iniciar sua vida escolar, pois dessa forma será
possível assegurar o contato da mesma com
a escrita de forma que faca sentido para ela,
criando assim situações que apoiem o ritmo
individual de cada uma, considerando os interesses infantis de maneira contextualizada.
Nos dias atuais a criança vem sendo requisitada por diversos meios, entre podemos
citar os digitais e os eletrônicos, por isso, a sala
de aula deve ser um ambiente prazeroso e, com
isso, a literatura infantil não pode servir apenas
para transmitir conhecimentos prontos aos alunos. Assim sendo, os professores devem escutar os gestos e palavras dos educandos, assegurando que, mesmo não alfabetizados, tenham
contato permanente com a linguagem literária.
Para Vygotsky (1988) a tarefa do docente consiste em desenvolver não uma única
capacidade de pensar, mas muitas capacidades particulares de pensar em campos diferentes; não reforçar a nossa capacidade geral
de prestar atenção, mas em desenvolver diferentes faculdades de concentrar a atenção
sobre diferentes matérias.
Nesse espaço privilegiado que é a sala
de aula o professor pode trabalhar a literatura
infantil nas diversas áreas do conhecimento,
pois tanto é possível representar uma história
lida ou contada (dando ênfase a artes), quanto descobrir, por exemplo, quem é o narrador,
quem é o personagem principal ou a diferença entre fábula, conto ou poesia (trabalhando
assim a língua portuguesa).

A participação da criança com a história, por sua vez, desenvolve o raciocino, contribuindo assim, para o aprendizado da matemática. Percebe-se assim, que a variedade
de acervo literário permite uma pluralidade
de abordagens em sala de aula, fazendo com
que o aluno avance em seus conhecimentos
de maneira significativa, lúdica e participativa,
compreendendo com isso, as infinitas possibilidades que a leitura pode conduzi-lo.

ESCRITORES ILUSTRES DA
LITERATURA INFANTIL NO BRASIL
Na literatura infantil temos vários autores que contribuíram e contribuem com o
desenvolvimento do mesmo no Brasil, porem
para esse trabalho destacam-se quatro que
foram de suma importância desde o inicio da
literatura infantil no Brasil ate os dias atuais,
são eles: Monteiro Lobato, Ruth ROCHA, Ziraldo e Ana Maria Machado.
Pode-se localizar no interior das breves
narrativas do poeta clássico do século XVII.
O quarto momento da fábula na história será
aqui atribuído ao brasileiro José Bento Renato Monteiro Lobato (1882-1948). Este autor,
tão apreciado pelas crianças, é considerado
o marco inicial da Literatura Infantil no Brasil.
No entanto, antes dele já existia uma obra
dedicada à criança. Alberto Figueiredo Pimentel
publica, em 1894 (Editora Quaresma), o primeiro livro para crianças “Contos da Carochinha”,
que é uma coletânea de 40 contos populares,
onde ele, traduzindo e adaptando alguns contos
de outros países, entre os quais se encontravam
Perrault, Grimm e Andersen, e recompondo a
tradição oral, apresenta algo de novo para sua
época, na literatura infantil, que, até então, não
se encontrara na divulgação literária.
Dois anos depois, em 1896, Pimentel
publica seu 2º livro para crianças, “Histórias
da Baratinha” e assim prossegue o precursor
da Literatura Infantil no Brasil, dedicando-se à
infância, com histórias maravilhosas, esboça
entre nós uma literatura infantil, pois então,
nada havia de positivo neste gênero.
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Lobato criou uma literatura nacional,
uma nova literatura infanto-juvenil. Seus personagens vão revelar o sentido de brasilidade
até então não explorada. Utiliza uma linguagem coloquial e aproxima seus leitores da
cultura que lhes é própria. Seus personagens
são os animais da fauna brasileira como a
onça, no lugar do leão, e também encontra
palavras de uso popular como unha de fome,
no lugar de avarento. As clássicas e misteriosas “fadas” que já estavam talvez cansadas
e cansando, foi substituída pela originalíssima
Emília, a boneca viva e cheia não só de graça, mas de ideias. E que mais agradável às
crianças do que uma boneca par substituir a
Fada? Emília é uma fadinha, sem mistérios,
mais humanizada, mais igual, que vive com a
criançada (CARVALHO, 1959, p. 89).
Refletir sobre uma narrativa, analisá-la,
criticá-la, mostrar as suas vantagens e desvantagens é, sem dúvida, um exercício filosófico literário de grande valor. A personagem
Emília também faz fábulas.
E Lobato põe a criança a falar para a
criança, indo diretamente ao seu espírito, às
suas concepções fabulosas. Assim a “Boneca” começa a criar suas próprias fábulas. Envolve tudo em suas reformas, cria um mundo
de bichinhos, de árvores, analisando-os, relacionando-os entre si e com o homem, levantando seus conceitos e suas conclusões: “As
moscas vão ficar sem asas, porque são uns
bichinhos inúteis e incômodos” (CARVALHO,
1959, p. 80). Ao lado patriótico se mostra
na: a perda de certa frieza, e requinte literário
dos clássicos, que, muitas vezes, distancia e
dificulta a leitura:

respondente ao leite na primeira infância”
(CARVALHO, 1959, p. 92).

Ao lado das adaptações dos clássicos
anteriores estão também as fábulas por ele
criadas, como por exemplo, a reescritura de
A cigarra e a formiga, de La Fontaine, pelas
duas fábulas: A formiga boa e A formiga má.
E também os dois viajantes da Macacolândia.
Encontramos nas fábulas de Lobato
uma obra que revela humor, divertimento, movimento, sabedoria, simplicidade retratando
a alma da nação e do povo brasileiro. Por
todas essas qualidades, podemos considerar
a fábula de Lobato uma parceira de excelente
qualidade para os primeiros passos da criança na aquisição da leitura e da escrita.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: A
FÁBULA E AS HISTÓRIAS EMPRESTAM
QUAIS DE SUAS FUNÇÕES À VIDA
ESCOLAR?
Os professores precisam se atentar no
interesse da criança e adequação da narrativa à faixa etária. As crianças só compreendem por meio da palavra falada; ao falar ela
própria. Neste período, muito deveria ser-lhe
contado com muita fantasia, alegria e ação.
Fábulas, bem como a matéria ensinada em
narrativas, podem constituir o alimento adequado (LIEVEGOED, 1994, p. 60).
Coelho (1995) diz ser necessário considerar os contextos sócio- econômicos no
qual a criança está inserida, a adequação à
faixa etária. Segundo a autora, a fábula é indicada para crianças de dez anos.

Em contrapartida, emerge uma leveza,
graça, humor e diversão. Neste sentido,
Edgard Cavalheiro (CARVALHO, 1959)
afirma: Lobato deu cunho nacional também às fábulas de Escopo ou Fedro, Hesíodo, La Fontaine, ao lado de suas próprias criações, de acordo com o espírito
de sua obra. Tornou-as graciosas, leves,
humanizadas. Para Lobato, as fábulas
constituem “um alimento espiritual, cor31 - julho/2021 - Educar FCE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura infantil percorreu todos os tempos da civilização humana, por isto, é difícil
que uma criança conheça alguma. A influência começa com a leitura de fábulas, este é a
melhor fase para o incentivo da leitura. A criança, neste momento, está mais apta e aberta
ao novo, ao desafio.
Para a criança, a fábula é sinônima de cultura que falam da humanidade, faz crítica a
algo. Mas o marco no Brasil, sobre fábulas, foi e sempre será Lobato. Ele levou a criança a
conhecer o próprio país com fábulas recheadas de fantasia, imaginação e patriotismo. O mais
importante, com a fábula se pode trabalhar com os valores humanos, trabalhando mais com
a consciência e liberdade para o mundo infantil.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo aborda por meio de pesquisa de revisão bibliográfica a importância
da afetividade no processo de ensino aprendizagem na educação infantil e quanto a afetividade
marca a vida dos alunos, assim como a relação professor aluno pode ser de grande valia se a
afetividade fizer parte do cotidiano dessa relação. Abordou-se a educação infantil, a complexidade
da relação da afetividade em sala de aula e a importância da afetividade para a aprendizagem
de forma efetiva. Salientando que o objetivo desse trabalho é perceber e compreender que o
ensino das crianças, começando pela educação infantil, torna-se mais completo quando há
afetividade investida neste processo e que a afetividade na educação dos pequenos contribui
para uma vida adulta com maior chance de sucesso, lembrando que especialmente as crianças
da educação infantil têm sua primeira experiência fora do ambiente familiar, um primeiro contato
com pessoas diferentes e isto marcará de forma excepcional a vida de cada educando. Deste
modo, demonstramos neste trabalho, que a afetividade precisa ser sentida e vivida no cotidiano
escolar para contribuir com o aprendizado, porém também sem esquecer que tudo isto é para
colaborar com a qualidade de vida de cada educando, seja dentro ou fora da escola.

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

A

aprendizagem só ocorre efetivamente quando o aluno se percebe protagonista
do seu conhecimento e para que isto ocorra de forma factual é essencial que a
afetividade faça parte de todo o processo de aprendizagem.

Este tema foi escolhido para oportunizar reflexões sobre a importância da afetividade
no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil, assim como abordar a relevância
do papel da afetividade na convivência professor, aluno e família, destacando que para que o
aluno realmente construa seu aprendizado de maneira integral é indispensável que a relação
entre professor e aluno seja prazerosa, já que a afetividade impacta positivamente a vida do
educando.
É importante que o professor tenha interesse pelo seu aluno, considerando que cada
criança é um sujeito intelectual e afetivo.A prática docente muitas vezes prioriza o aspecto cognitivo, entretanto a premissa da educação atual é de formação integral do educando e assim
no presente artigo destacamos a afetividade como ponto relevante na formação das crianças.
Este trabalho justifica-se devido à grande importância da afetividade no ambiente escolar, pois inúmeras vezes o aluno chega à escola ansiando por carinho, afeto e atenção, o
que infelizmente ele não encontra em seu seio familiar, deste modo, a escola como sendo
uma segunda família para o aluno, precisa priorizar e oportunizar esse terreno de afetividade.
Toda criança almeja e tem o direito de ser tratada com amor e respeito, ainda mais no
ambiente escolar, onde provavelmente frequentou diariamente por vários anos. Assim, é de
muita relevância que a pedagogia trate a afetividade como o aspecto primordial para que
efetivamente ocorra a aprendizagem, expondo que a relação entre inteligência e afetividade
se complementam e precisam caminhar juntas: “As crianças devem ter oportunidade de desenvolver sua afetividade. É preciso dar-lhes condições para que seu emocional floresça, se
expanda, ganhe espaço” (ROSSINI, 2012, p. 15).
Por todo o exposto, surgem os seguintes problemas a serem abordados neste trabalho:
De que forma a afetividade pode contribuir no desenvolvimento e aprendizagem na
educação infantil? Por que a afetividade é tão impactante na relação professor e aluno?
O presente artigo tem como objetivo geral compreender a importância da afetividade no
desenvolvimento e no processo de ensino-aprendizagem das crianças na educação infantil.
Os objetivos específicos são: Perceber como a afetividade contribui de forma marcante para o
aprendizado dos alunos; Entender a importância da afetividade na relação professor e aluno.
Para a elaboração do trabalho utilizou-se como instrumento, a pesquisa bibliográfica
desenvolvida a partir de livros, dissertações e documentários sobre o tema educação infantil
e afetividade. Segundo Marconi e Lakatos (2011, p.43-44) a pesquisa bibliográfica.
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UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO
INFANTIL
As primeiras creches, em algumas cidades do país, vieram substituir a Casa dos
Expostos, instituições criadas para receber e cuidar das crianças abandonadas,
atendidas em regime de internato. Podemos observar que as creches no Brasil
surgiram para minimizar os problemas
sociais decorrentes do estado de miséria
de mulheres e crianças, ao contrário dos
países da Europa, em que a expansão
das creches decorria da necessidade do
atendimento às crianças cujas mães foram recrutadas como mão de obra para
as fábricas (ANDRADE, 2010, p.135).

Deste modo percebemos que inicialmente o caráter principal da educação dos
pequenos era praticamente assistencialista, sendo voltada para alimentar, trocar, dar
banho e colocar para dormir, não havendo
preocupação com a educação das crianças,
porém na década de 1980, observa-se a expansão da educação suprindo esse caráter
puramente assistencialista.
Tal afirmação se torna mais verdadeira
e forte com a Constituição Federal de 1988
que reconhece o dever do Estado com a educação e coloca a criança como sujeito de
direitos, contudo é com a promulgação da Lei
9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação que efetivamente torna a educação infantil como a primeira etapa da educação básica.
“Art. 29. A educação infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de
até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, completando
a ação da família” (BRASIL, 1996).
Em 1998 foi criado um importante documento, o Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil (RCNEI), algo novo, uma
vez que, até então, não havia nenhum outro
documento que tratasse exclusivamente da
educação infantil,

Este documento constitui-se em um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam contribuir com a implementação de práticas educativas de
qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias das crianças brasileiras. Sua função é contribuir
com as políticas e programas de educação infantil, socializando informações, discussões e pesquisas subsidiando o trabalho educativo de técnicos, professores e
demais profissionais da educação infantil
e apoiando os sistemas de ensino estaduais e municipais (BRASIL, 1998, p.13).

Assim a educação infantil perde cada
vez mais este caráter assistencialista tendo
agora como objetivos cuidar e educar,
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que
possam contribuir para o desenvolvimento
das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em
uma atitude básica de aceitação, respeito e
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos
conhecimentos mais amplos da realidade
social e cultural (BRASIL,1998, p. 23).

O cuidar na educação infantil ganha um
sentido mais amplo e complexo, conforme
RCNEI (BRASIL, 1998, p.24) “contemplar o
cuidado na esfera da instituição da educação
infantil significa compreendê-lo como parte integrante da educação [...]”.
Percebemos o quanto a educação infantil agora tem mais responsabilidades e
compromisso com seus educandos, sendo
necessário que os professores estejam preparados com formação, instrução e compreendendo que além desses pontos cruciais é
preciso haver afeto nessa relação.
Portanto, depois de tantos avanços, fica
evidente que a infância é o início de uma longa
jornada, e que uma boa base na educação
infantil é imprescindível para a vida inteira, ressaltando que esta educação implica não só em
ensinar, mas colocar como aspecto primordial
a afetividade, já que a educação infantil é um
momento especial para todas as crianças.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A afetividade é um dos fatores mais expressivos que influenciam diretamente o desenvolvimento e o processo de ensino aprendizagem na educação infantil, já que será
a primeira experiência em que as crianças
construíram vínculos com pessoas diferentes
de seus familiares, visto que se houver distanciamento de uma educação que priorize e
entenda o quanto a afetividade é importante
certamente haverá prejuízos significativos e
duradouros para a vida do educando.
Nascemos seres afetivos e ansiamos
pelo afeto de outras pessoas, segundo Dantas (2019, p.139) “o ser humano foi, logo que
saiu da vida puramente orgânica, um ser afetivo. Da afetividade diferenciou-se lentamente,
a vida racional”.
Para Rossini (2012, p.9) “dizemos que
até os 12 anos, a vida do ser humano é extremamente afetiva, a partir daí, o futuro adulto
já tem estabelecidas suas principais formas
de afetividade”.
No âmbito da educação infantil a afetividade é de extrema importância, já que realmente é o primeiro contato da criança com
a vida escolar, ela estará em um ambiente
diferente com pessoas desconhecidas e consequentemente se sentirá insegura neste momento, daí a importância da afetividade que
precisa exercer o papel de acolher e auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem das
crianças.
Segundo Rossini (2012, p.9) “as crianças que possuem uma boa relação são seguras, têm interesse pelo mundo que as cerca,
compreendem melhor a realidade e apresentam melhor desenvolvimento intelectual”.

Equivocadamente reproduzimos a ideia
que o aspecto cognitivo é o responsável pela
inteligência das crianças, as escolas e professores costumam favorecer a cognição como
ferramenta exclusiva para o aprendizado,
deixando a afetividade em segundo plano,
segundo Dantas (2019), a afetividade não é
somente um dos aspectos da pessoas e sim
uma fase de desenvolvimento mais antiga e
que algum tempo, cognição e afetividade se
diferem, porém a reciprocidade desses aspectos se mantém a ponto de que as aquisições de uma reflete diretamente e permanentemente sobre a outra.
Assim a criança, seja em qual idade for,
precisa do aspecto cognitivo para poder ter
um aprendizado de qualidade, porém a afetividade é tão significativa quanto a cognição
para o aprendizado Wallon (1972, apud DANTAS, 2019, p.131) aponta que “a dimensão
afetiva ocupa lugar central, tanto no ponto de
vista da construção da pessoa quanto do conhecimento”.
Na contemporaneidade ainda que timidamente já temos mais pesquisas que apontam o quanto é importante a afetividade para
que o aprendizado seja satisfatório, segundo
Dantas (2019, p.139) “portanto no início da
vida, afetividade e inteligência estão sincreticamente misturados com o predomínio da
primeira”.
Consequentemente a afetividade juntamente com a cognição irá auxiliar não só no
aprendizado, mas na construção de cada pessoa com suas particularidades, para Dantas
(2019, p.140) “[...] a história da construção
da pessoa será constituída por uma sucessão pendular de momentos dominantemente
afetivos ou dominantemente cognitivos- não
paralelos, mas integrados”.
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Hoje sabemos claramente que educar
não se restringe a transmissão de conhecimento ou aceitar passivamente o que o professor julga ser correto, educar é sem dúvida
algo mais complexo, Freire (2002, p.21) afirma que:

Assim, é preciso salientar que o professor pode promover ou bloquear o desenvolvimento do educando, pois um professor não
marca apenas um ano letivo que passará com
o aluno, e sim a vida do aluno, eternizado em
memórias e aprendizados, que poderão ser
positivos ou negativos, dependendo de como
cada educador lidou com o fator afetividade
com seus alunos.

Saber que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para
a sua própria produção ou construção.
Quando entro em uma sala de aula devo
estar sendo um mar aberto a indagações,
à curiosidade, às perguntas dos alunos, a
suas inibições, um ser crítico e inquiridor,
inquieto em face da tarefa que tenho a
ele ensinar e não a de transferir o conhecimento (FREIRE (2002, p.21).

Analisando a afetividade como sendo
a única saída para a educação, segundo
Rossini (2012), as crianças têm o direito de
desenvolver sua afetividade e os docentes
precisam dar as condições necessárias para
que o emocional das crianças possa ter seu
espaço, crescer e amadurecer de forma livre
e sadia.

Partindo desta visão mais ampla da
educação percebemos que a afetividade revela-se como uma grande influenciadora e interfere diretamente no processo de ensino e
aprendizagem e até no desenvolvimento das
crianças, para Almeida (1999, p.13):

Devemos sempre estar atentos e ouvir
nossos alunos, mesmo que seja sem palavras, pois os gestos das crianças dizem muito
sobre o que elas estão vivendo e nunca menospreza-las sem levar em conta as experiências deles, já que por mais novas que sejam
todos os seres humanos têm suas próprias
impressões e experiência, mesmo sabendo
que na educação infantil as crianças ainda
não sabem ler ou escrever, mas elas podem
e irão sentir as emoções, a afetividade, a cumplicidade que emana do professor dedicado
que ama seu trabalho, é isto será o facilitador
de um aprendizado integral das crianças. Ao
refletirmos sobre isso conseguimos perceber
que a afetividade, para Rossini (2012, p.16):

AFETIVIDADE NA RELAÇÃO
PROFESSOR E ALUNO

É indiscutível que a escola tem um papel
importante na formação do indivíduo. Sabemos que as experiências e os conhecimentos vivenciados na escola, e por meio
da escola, possuem um importante significado para o desenvolvimento social e
afetivo da criança (ALMEIDA, 1999, p.13).

E o vínculo entre professor e aluno é
muito marcante e contribui para que ambos
construam uma relação de sucesso. Essa
relevância da afetividade como instrumento
para o desenvolvimento e aprendizagem fica
mais exacerbada na educação infantil, segundo Almeida (1999, p.14):
É evidente que a pré-escola é um espaço
onde as emoções são mais frequentes e
transparentes e o professor tem um papel essencial no desenvolvimento afetivo
das crianças. Para muitos, o afeto da professora pode significar a continuação da
permanência na escola (ALMEIDA, 1999,
p.14).

[...] é a base da vida, se o ser humano
não tem afetividade sua ação como ser
social estará comprometida, sem expressão, sem força, sem vitalidade. Isto vale
para qualquer área da atividade humana,
independentemente de idade, sexo, cultura (ROSSINI (2012, p.16):

O professor precisa ter percepção e
sensibilidade para identificar os interesses
das crianças, até porque diferem por cada
etapa, ou seja, diferem por idade, e quanto
mais curioso e atencioso for o educador mas
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poderá encorajar a criança a se conhecer e
se desenvolver. Quanto mais a criança se
sentir aceita, acolhida, ouvida, mas fácil será
o aprendizado, para Rossini (2012, p. 15) “a
falta de afetividade leva à rejeição aos livros, à
carência de motivação para a aprendizagem,
à ausência de vontade de crescer [...]”.
Precisamos estar atentos, pois muitas
vezes o rendimento do aluno cai de uma série para outra e a causa disso muitas vezes
certamente é a troca do professor e a relação
que este novo professor mantém com seus
alunos, segundo Rossini (2012, p. 10) “a afetividade domina a atividade pessoal na esfera
instintiva, nas percepções, na memória, no
pensamento, na vontade, nas ações, na sensibilidade corporal- é composto do equilíbrio
e da harmonia da personalidade”.
Assim a prática pedagógica deve sempre prezar o bem estar do aluno, assim como
o do professor, e o relacionamento afetivo torna o aprendizado integral, portanto é imprescindível que o professor perceba o seu aluno,
Freire (2002, p. 39) afirma:
o professor autoritário, o professor silencioso, o professor competente, serio, o
professor incompetente, irresponsável, o
professor amoroso da vida e da gente, o
professor mal-amado, sempre com raiva
do mudo e das pessoas, frio, burocráticoracionalista, nenhum deles passa pelos
alunos sem deixar sua marca (FREIRE,
2002, p. 39).

Ser educador é enfrentar obstáculos e
promover soluções, diversas vezes os professores e até a família das crianças não entendem o motivo da criança não gostar de ir à
escola e com isso não aprender efetivamente,
assim professores buscam fórmulas mirabolantes de ensinar que acabam até dificultando
ainda mais o aprendizado, não percebendo
que o problema real está na falta de afetividade e de interesse pelos seus alunos.

Portanto antes mesmo de fórmulas excepcionais os professores e as escolas precisam reestruturar suas aulas de forma que
as organize por meio da afetividade, criando
vínculos duradouros com seus alunos, Snyders (1993, p.76) afirma que: “à presença do
educador e o papel muito particular daquilo
que é a expressão mais direta de uma pessoa
e que cria um vínculo imediato com o outro, a
voz, a voz do educador que comunica a emoção, o fervor, a exaltação própria as grandes
obras[...]”.
Portanto é importante que os professores reconheçam o papel fundamental que
exercem, não só como alguém que ensina
ou alfabetizar seus alunos, mas alguém que
faz parte positivamente da vida do aluno, que
soube ter e passar afeto, atenção e cumplicidade tudo o que as crianças necessitam para
se construírem como pessoas triunfantes. Temos a certeza de que um bom professor consegue ensinar qualquer coisa que pretender,
ele nos leva onde quiser (SNYDERS, 1993).

CONCEITO DE AFETIVIDADE
Todos os nossos afetos podem se manifestar sob a forma de emoções ou sentimentos. No ambiente escolar as emoções e
sentimentos mais latentes se verificam nas
relações de afeto que se estabelecem entre
alunos e professores.
As emoções são aquelas expressões
acompanhadas de reações intensas e breves
do organismo, como o choro, a gargalhada, a
paixão. Já os sentimentos são mais duradouros que as emoções e não são acompanhados de reações orgânicas intensas, a amizade e a ternura são exemplos de sentimentos.
Essas manifestações fazem parte de
nossa vida psíquica e nos acompanham a
todo o momento e em todas as situações. Na
escola não é diferente e a aprendizagem depende em grande parte dessas relações afetivas estabelecidas entre professores e alunos.
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Sigmund Freud (1856-1939) é o pai da
psicanálise e defensor do conceito de inconsciente. Segundo esse autor, o ser humano é
regido por forças que estão no seu interior e
que esse desconhece.
A vida psíquica não se resume aos fatores conscientes (percepção, atenção, memória, etc.), mas está apoiada em manifestações
inconscientes, sendo esse o objeto de estudo da psicanálise. Ao descobrir a existência
dessa instância, Freud retira do ser humano
a ideia de que este pode controlar totalmente seus atos e pensamentos, afirmando que
não somos senhores absolutos de nossos
próprios comportamentos.
Na Psicopedagogia o estudo das emoções só se justifica se ajuda a esclarecer as
relações durante o processo ensino aprendizagem. Como ciência nova e que bebe nas
fontes da Psicologia e da Pedagogia, podemos clamar a ajuda de ciências auxiliares
como a Psicanálise de Freud para aprofundar
nossa reflexão.
A psicanálise não trata diretamente das
emoções ou do desenvolvimento afetivo, mas
sim da constituição do sujeito e de suas transformações ao longo da vida, onde os afetos e
suas manifestações estão presentes.
Essa ciência interessa sobretudo, pelo
inconsciente, seu principal objeto de estudo.
Através dos conceitos da Psicanálise podemos refletir sobre as várias áreas do conhecimento humano.

No cotidiano escolar podemos perceber a carga de afetividade que interage de
forma positiva ou negativa na aprendizagem.
Percebemos que o aluno é um ser pensante
que vai construindo seu mundo e o conhecimento com sua afetividade, suas percepções,
sua expressão, imaginação e sentidos.
É importante destacar que a afetividade
não pode ser entendida apenas como contato
físico. Quando elogiamos um trabalho, reconhecemos o esforço do outro e o motivamos,
estamos estabelecendo uma ligação afetiva.
E é importante perceber que esta afetividade
não é unilateral.
Quando citamos o elogio de um trabalho ou o reconhecimento do esforço, pode
nos vir à mente a imagem clássica do professor elogiando ou promovendo um aluno, mas
existe toda uma carga positiva de afetividade
que também se estabelece quando o aluno
discute a capacidade do professor, elogia
suas aulas, reconhece o esforço em proporcionar bom ambiente de aprendizagem, avalia
e motiva, estabelecendo assim uma relação
de troca.
É portanto pela afetividade que se pauta
todo cenário de relacionamento humano, e na
escola não poderia ser diferente. Esta afetividade e esta relação de troca criam ambientes sociais saudáveis. O conversar, o dialogar,
o ensinar e o aprender ganha um contorno
novo, os afetos contribuem para isto.

Assim é com a Educação. Freud tem
poucos textos que abordam diretamente a
questão educacional, entre eles podemos
citar o interesse científico da psicanálise de
1913 e algumas reflexões sobre a psicologia
escolar de 1914, porém a educação e principalmente a relação professor aluno podem
ser percebidas através da Psicanálise.
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AFETIVIDADE E APRENDIZAGEM

O QUE A CRIANÇA PODE APRENDER

O fortalecimento das relações afetivas entre professor e aluno contribui para o
melhor rendimento escolar? A afetividade é
pressuposto básico para a construção dos
conhecimentos cognitivos afetivos?

É necessário proporcionar a interação
com as diversas manifestações culturais e artísticas. O que a criança produz não é arte,
propriamente, no sentido em que consideramos arte nos dias atuais, ou seja, no sentido
em que os artistas produzem, mas certamente é uma atividade criativa da mais alta relevância para sua formação. Tais atividades
trazem um elemento sensível fundamental ao
desenvolvimento da imaginação e da criação.
A criação precisa de uma condição
indispensável: LIBERDADE. As atividades
propostas não devem ser obrigatórias, mas
isso não significa que o professor não possa
propor algo, pelo contrário, suas intervenções
são de extrema importância no momento da
criação, pois o interessante não é o produto
acabado, mas o envolvimento no processo de
criar e de inventar.
Na experiência com as linguagens artísticas, as crianças devem construir conhecimentos necessários para o desenvolvimento
de seu próprio percurso criativo como:
• Deparar-se com problemas estéticos e
desenvolver estratégias para solucioná-los;
• Dominar procedimentos básicos de
matérias e meios específicos;
• Deparar-se com as dificuldades que a
execução de uma ideia causa como: equilibrar formas em um móbile;
• Lidar com imprevistos de criação e assimilá-los na construção de um novo projeto,
de uma nova ideia;
• Ampliar seu repertório de imagens, músicas, movimentos, enredos apropriando-se
dessas referências culturais em seu próprio
processo de criação;
Ter experiências de fruição e apreciação de arte nas diferentes manifestações a
fim de ampliar sua própria experiência sensível, pensar sobre o novo e usar aprendizado
em sua criação (GADOTTI,1996).

A afetividade é necessária na formação
de pessoas felizes, éticas, seguras e capazes
de conviver com o mundo que a cerca. No
ambiente escolar é além de dar carinho, é
aproximar se do aluno, saber ouvi-lo, valorizá-lo e acreditar nele, dando abertura para a
sua expressão. Carinho faz parte da trajetória,
é apenas o começo do caminho.
O olhar do professor para o seu aluno é
indispensável para a construção e o sucesso
da sua aprendizagem. Isto inclui dar credibilidade às suas opiniões, valorizar sugestões,
observar, acompanhar seu desenvolvimento
e demonstrar acessibilidade, disponibilizando
mútuas conversas.
Compreendemos a afetividade como
substância que nutre estas ações, e não
puro ato de menor idade. Para Jean Piaget
(2001) é irrefutável que o afeto desempenha
um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem afeto não haveria interesse,
nem necessidade, nem motivação.
Afirma Piaget (2001) que o afeto é uma
importante energia para o desenvolvimento
cognitivo e estudos que integram suas pesquisas e também de Freud, especificam que
a afetividade influi na construção do conhecimento de forma essencial através da pulsão
de vida pela excelência. (PIAGET, 2001).

31 - julho/2021 - Educar FCE

40

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

CONTRIBUIÇÕES DA BRINCADEIRA
PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO
AFETIVO
Existem inúmeros autores que dialogam
nessa interface, tais como o filósofo, psicólogo, médico e político francês Henri Paul Hyacinthe Wallon (1879/1962).
Foi devido ao seu trabalho como médico na guerra e em instituições psiquiátricas
que paralelamente alicerçou seu interesse
pela psicologia da criança, pois queria compreender a origem dos processos psicológicos humanos, desta forma, se tornou o primeiro teórico a reconhecer a importância da
afetividade no ensino infantil.
Com a realização desta pesquisa, investigamos as possibilidades pedagógicas e os
benefícios que as brincadeiras de roda levam
para as crianças na educação infantil, pois
dessa maneira o aluno vai se desenvolver nos
aspectos físico, social, afetivo e psicológico,
assim como é citado na versão atualizada da
BNCC.

Para Wallon, no processo de aprendizagem não há verdades absolutas mas possibilidades e direções, ele defende que o desenvolvimento humano se liga ao meio em que
este está submergido nos seguintes aspectos: afetivo, cognitivo e motor, ou seja, não
separa o biológico e o social por considerar
que ambos se complementam, principalmente no que tange às relações recíprocas.
Em sua teoria do desenvolvimento, ele
estabeleceu que a criança passa por 05 estágios, que são definidos por: Impulsivo emocional (0 a 1 ano), Sensório motor (1 a 3 anos),
Personalismo (3 a 6 anos), Categorial (6 a 11
anos) e Puberdade (Após 12 anos). Wallon
acreditava que o comportamento aprendido
não é extinto, mas integrado ao posterior. Enfim, suas teorias deixaram marcas no pensamento pedagógico, uma vez que a afetividade
não era considerada dentro do processo da
educação.

Como lembra VYGOTSKY (1980), citado em MENEZES (2016), a brincadeira cria
na criança uma nova forma de desejo, lhe
ensina a relacionar as suas vontades a um eu
fictício ao seu papel na brincadeira e a suas
regras. Dessa maneira, as maiores aquisições
de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro serão utilizadas
na ação da realidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se com este trabalho que a afetividade é algo que nasce conosco e nos acompanha por toda a vida, desta maneira é essencial que este sentimento seja vivido com intensidade todos os dias, seja na vida social, familiar e inquestionavelmente na escola, pois o
aspecto afetivo, paralelamente com a cognição, são os protagonistas para a aprendizagem e
desenvolvimento da pessoa em construção que são as crianças das creches e pré-escolas.
Foi possível compreender que omitir ou desvalorizar a afetividade na vida escolar ocasionará malefícios para a vida dos educandos. Percebeu-se claramente o quanto o comportamento e maneira que o professor dedica aos seus alunos interfere de forma única na vida
e no modo de aprender das crianças.
Acreditamos que os professores precisam dar limites, ensinar, quando necessário repreender, porém com respeito, com afeto e com empatia, porque todos os professores já
foram alunos e sabem muito bem que uma repreensão colocada no momento certo e com
afeto ensina, já uma repreensão de maneira brusca pode gerar um aluno medroso, inseguro
e envergonhado.
Mesmo sabendo da importância da afetividade, aqui ressaltada, infelizmente muitas
escolas e professores ainda priorizam o aspecto cognitivo e não querem ou não sabem trabalhar a afetividade.
Com isso, se espera que os docentes tenham um olhar mais amplo, mais humano sobre
a educação das nossas crianças e descubram a importância da afetividade e a contribuição
que esse aspecto quando bem trabalhado pode propiciar na vida dos nossos futuros cidadãos.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo vem destacar alguns itens resultantes da pesquisa bibliográfica,
sobre as Dificuldades de Aprendizagem, seu histórico e discutir a perspectiva de Psicólogos,
Psicopedagogos e educadores acerca de problemas como Distúrbio de Déficit de atenção,
Transtorno por Déficit de Atenção e Hiperatividade, Dislexia, Discalculia e outros. Sendo assim,
esta investigação tem como objetivo principal identificar procedimentos pedagógicos atuais
relacionados à alfabetização que visem a superação das dificuldades de aprendizagem nesta etapa
de ensino. Apresenta maneiras para reconhecer em uma criança a dificuldade de aprendizagem,
na qual se faz necessário primeiramente entender o que é aprendizagem e quais fatores que nela
interferem. De certo, as dificuldades de aprendizagem observadas nas séries iniciais do Ensino
Fundamental podem estar relacionadas ao desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor das
crianças. Nesse sentido, é importante a análise das dificuldades e dos fatores que contribuem
para o insucesso escolar, observando-se o trabalho do professor alfabetizador com alunos. A
prática pedagógica precisa ter como premissa que cada criança é única e suas dificuldades
merecem toda atenção, no sentido de resgatar-lhes o interesse, a disposição e a motivação em
suas atividades escolares, com o uso de todos os recursos que se fizerem necessários para isso.

Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Dificuldade.
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INTRODUÇÃO

A

prendizagem é fenômeno do dia-a-dia, que ocorre desde o início da vida, tema
central na atividade do professor. Pode-se dizer que o trabalho do professor se
resume na questão de aprendizagem.

Reserva-se o termo aprendizagem aquelas mudanças provenientes de algum tipo de
treinamento, como o que ocorre nas aprendizagens escolares. O treinamento supõe repetições, exercícios e práticas. Uma situação que propicia a aprendizagem é quando, embora o
sujeito não vivencie propriamente a experiência, observa alguém a vivenciá-la. Quanta coisa
a criança aprende do adulto somente por observá-lo atentamente.
Não é qualquer mudança comportamental, no entanto, que será considerada aprendizagem. É importante excluir alguns casos como: as mudanças decorrentes da maturação, as
mudanças passageiras e motivacionais, etc.
Pode-se definir aprendizagem como uma modificação relativamente duradoura do comportamento, através de treino, experiência, observação.
Pode-se dizer que houve aprendizagem quando, por exemplo, se uma pessoa passou
por um treinamento ou por uma experiência especialmente significativa para ela, ou observou
alguém na realização de algo, e depois disso mostra-se de alguma forma modificada, podendo
demonstrar essa modificação desde que se apresentem condições adequadas, e, além disso,
mantendo essa mudança por um período relativamente longo.
Aprendizagem é um processo pessoal, ou seja, depende do envolvimento de cada um
de seu esforço e de sua capacidade, de forma gradual, e cada um dentro do seu próprio ritmo.
Segundo alguns estudiosos, a aprendizagem é um processo integrado que provoca
uma transformação qualitativa na estrutura mental daquele que aprende. Essa transformação
se dá através da alteração de conduta de um indivíduo, seja por condicionamento operante,
experiência ou ambos, de uma forma razoavelmente permanente.
As informações podem ser absorvidas através de técnicas de ensino ou até pela simples aquisição de hábitos. O ato ou vontade de aprender é uma característica essencial do
psiquismo humano, pois somente este possui o caráter intencional, ou a intenção de aprender; dinâmico, por estar sempre em mutação e procurar informações para a aprendizagem;
criador, por buscar novos métodos visando à melhora da própria aprendizagem, por exemplo,
pela tentativa e erro.
Outro conceito de aprendizagem é uma mudança relativamente durável do comportamento, de uma forma mais ou menos sistemática, ou não, adquirida pela experiência, pela
observação e pela prática motivada. Desse modo, o desenvolvimento ocorre como uma equilibração progressiva, permitindo que experiências externas sejam incorporadas pelo indivíduo,
tendo em vista que o desenvolvimento é um processo de contínua construção da compreensão
de uma realidade.
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De acordo com Dessen e Guedes (2005), o desenvolvimento e o desempenho do indivíduo ocorrem de modo integrado, mesclando recursos de maturação, experiência e cultura
na ontogenia. Dessa forma, é no processo de interação da pessoa com o meio que acontece
o desenvolvimento dinâmico e contínuo.
Assim sendo, o processo de interação engloba as relações do indivíduo com outras pessoas, com o ambiente que o cerca, com os grupos com os quais se relaciona, e com aspectos
culturais - que se constituem de significados previamente estabelecidos e compartilhados.
Alguns autores afirmam que aprendizagem é um processo cumulativo, em que cada
nova aquisição se adiciona ao repertório já adquirido. Outros autores consideram que cada
nova aprendizagem modifica o quadro anterior, fazendo com que o indivíduo se reestruture,
dando-os nova perspectiva.
Em síntese, a aprendizagem constitui uma mudança de comportamento resultante da
experiência. Trata-se de uma mudança de comportamento ou de conduta que assume várias
características. É uma resposta modificada, estável e durável, interiorizada e consolidada no
próprio cérebro do indivíduo.
A aprendizagem é, portanto, uma função do cérebro. Não há uma região específica do
cérebro que seja exclusivamente responsável pela aprendizagem. O cérebro é no seu todo
funcional e estrutural responsável pela aprendizagem. A aprendizagem é uma resultante de
complexas operações neurofisiológicas. Tais operações associam, combinam e organizam
estímulos com respostas, assimilações e acomodações, situações com ações, etc.
Enfim, criar e promover uma disposição favorável para realizar uma aprendizagem que
seja o mais significativa possível. E possibilitar a modificação das disposições iniciais desfavoráveis. O ensino precisa ajudar a estabelecer tantos vínculos substanciais e não arbitrários
entre os novos conceitos e os conhecimentos prévios quanto permita a situação.
O papel da escola é o de ensinar com qualidade todos os seus alunos, sabendo que
não está isolada e de que os acontecimentos e a forma como a sociedade está organizada
ao redor dela afetam o cumprimento desse papel. A função da escola em nossa sociedade
é prover o ensino de qualidade para todos os estudantes indistintamente.
É a aprendizagem, o objetivo de toda e qualquer escola, seja qual a modalidade for,
trabalhe sob definições de quaisquer dos níveis escolares existentes e determinados por lei,
tenha seus alunos a faixa etária que tiver e sob qual intencionalidade existir.
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APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo Vygotsky (2000), a aprendizagem se inicia muito antes da criança entrar
na escola, visto que desde o primeiro ano
de vida ela já está exposta a elementos da
cultura e a presença do outro, que se torna
o mediador dessa cultura. Assim define-se
o papel importante da brincadeira na idade
pré-escolar.
De acordo com Vygotsky (1989), o
professor, portanto, em uma abordagem histórico-cultural, tem a função de mediador,
atuando na zona de desenvolvimento proximal do aluno, fazendo a mediação entre os
conhecimentos espontâneos trazidos de sua
realidade sociocultural e os conhecimentos
científicos da própria escola. Agindo assim
estará provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente.
Sobre o desenvolvimento intelectual da
criança Piaget (1998) afirma que este provém
de uma “equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior”.
Cada estágio de desenvolvimento constitui,
portanto, uma forma particular de equilíbrio e
a consequência da evolução mental caracteriza uma equilibração sempre completa.
Entende-se que é importante uma educação que considere a criança não apenas
como um aluno, mas também como uma
criança que, no presente, tem potencialidades a serem desenvolvidas, com desejos e
aspirações e, que alguns momentos podem
apresentar problemas e por isso precisam de
ajuda para serem superados. Para isso faz-se
importante uma pedagogia que contemple a
diversidade entre os estudantes e não um único modelo de criança, enfatizando a infância
como uma fase importante da vida e oferecendo meios para que os pequenos cresçam
sendo reconhecidos como cidadãos.

Como descreve Pedro Demo (2006), o
professor é o profissional da aprendizagem,
peça absolutamente chave de uma sociedade
intensiva do conhecimento, figura crucial dos
processos formativos que implicam formação
do caráter, da personalidade das pessoas.
Professores de educação infantil e das séries
iniciais, por exemplo, participam ativamente
da vida das crianças. Em muitos casos passam mais tempo com elas do que com seus
pais, oferecendo-lhes, para além da aprendizagem, a segurança e o afeto que muitas não
encontram em casa.
Na realidade, essa fase representa o início da educação formal das crianças. O que
diferencia essa educação formal da educação
familiar, e também da educação que se dava
em instituições, antes das novas concepções
de educação infantil é que na educação infantil se formaliza a educação da criança.
E uma das maneiras de fazer isso é
criando um currículo que oriente a criança em
sua progressiva inserção no mundo social, no
mundo da natureza, e propicie oportunidades
para que ela desenvolva linguagens, por meio
de sua introdução no mundo da música, da
expressão corporal, das representações simbólicas e também no mundo da escrita.
Estudos recentes sobre a aprendizagem
ainda sustentam a complexidade na definição
do termo “estratégias de aprendizagem”. No
entanto, González (2007), define as estratégias de aprendizagem como um conjunto de
processos que podem facilitar a aquisição, o
armazenamento e/ou utilização da informação.
Segundo Dansereau, as estratégias podem ser de dois tipos: primárias e de apoio.
A primeira prioriza o trabalho sobre o material
de texto (compreensão e memória). A segunda sustenta o estado mental adequado para
a aprendizagem.
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É perceptível em todos os processos o
envolvimento das diferentes classes com o
desempenho e resposta do aluno aos conteúdos ou componentes. Incluindo o componente cognitivo, pode-se dizer que o sujeito está
para o conteúdo, bem como o conteúdo está
para o sujeito, pois o professor é responsável
por orientar adequadamente o aluno nos processos aquisitivos de linguagem, operações
e compreensões das abordagens.
Tais processos também referem aos alunos de caráter excepcional, como cita o autor.
Para a aplicação consciente dos processos
no ensino, é preciso avaliar corretamente os
alunos, bem como o perfil da turma de acordo
com a faixa etária, a condição física e mental
e os componentes sociais e culturais que envolvem a vida dos mesmos.
As raízes psicomotoras também complementam os processos aquisitivos de
aprendizagem. Fonseca (2008), aponta para
a experiência motora como facilitadora dos
processos intrínsecos de construção mental
do sujeito.
A criança é capaz de manipular através das sensações o contato com letras e
números, é capaz de construir imagens, esquemas e formas de pensamento baseado
na corporalização dos dados sensoriais e na
antecipação de dados motores. Assimilando
letras e números em seu próprio corpo e na
sua motricidade (imagem do corpo), a criança esboça aspectos gnósticos e reflexivos
que darão origem à aprendizagem da leitura,
da escrita e de cálculos.
Resumidamente, é possível conceber
uma aprendizagem baseada nas relações de
troca entre aluno e professor, bem como da
interatividade entre aluno e ambiente como
facilitador de aprendizagem.

A educação infantil consiste no desenvolvimento de um trabalho na formação de
crianças, cujo objetivo é que elas se tornem
aptas para viver numa sociedade democrática, multidiversificada e em constante mudança. Na escola consideramos desafiador
conseguir adaptar uma prática pedagógica
que atenda essas necessidades. Então, diversificam-se as atividades visando proporcionar
um trabalho mais adequado possível. São trabalhadas atividades como: hora do conto, da
música, do jogo, brincadeira, pintura e hora
do aprender, entre outras.
Na educação infantil a criança está
ávida e aberta às novas experiências e descobertas. Seus erros são considerados tentativas e é mediante essas tentativas que a
aprendizagem acontece. Tentar várias vezes
faz parte de sua aprendizagem. A criança arrisca, persiste, esforça-se, sem a crítica e a
vergonha que mais tarde inibe e desestimula
as suas ações. E essa abertura natural para
a exploração é a chave para propiciar uma
educação transformadora.
As dificuldades de aprendizagem são
um assunto vivenciado diariamente por educadores na sala de aula. Dificuldade de aprendizagem é um tema que desperta a atenção
para a existência de crianças que frequentam
a escola e apresentam dificuldades de aprendizagem. Por muitos anos, tais crianças têm
sido ignoradas, mal diagnosticadas e maltratadas. A dificuldade de aprendizagem é uma
das maiores preocupações dos educadores,
pois na maioria das vezes não encontram solução para tais problemas.
Acredita-se que as crianças com problemas de aprendizagem constituem um desafio em matéria de diagnóstico e educação.
No entanto, não é raro encontrar educadores,
que consideram, à priori, alguns alunos preguiçosos ou desinteressados.
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Essa atitude não só rotula o aluno, como
também esconde a prática docente do professor, que atribui ao aluno certos adjetivos por
falta de conhecimento sobre o assunto em
questão. Muitos desses educadores desconhecem, por completo, que essas mesmas
crianças podem apresentar algum problema
de aprendizagem, de ordem orgânica, social,
psicológica ou outra. É imprescindível ao professor conhecer os problemas mais comuns
no processo de ensino-aprendizagem, antes
de rotular seus alunos.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA
CRIANÇA
Segundo o Comitê Nacional de Dificuldades de Aprendizagem (EUA, 1997), dificuldade de aprendizagem é um termo genérico
que se refere a um grupo heterogêneo de
desordens manifestadas por dificuldades na
aquisição e no uso da audição, fala, leitura,
escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Essas desordens são intrínsecas ao
sujeito, presumidamente, devido a uma disfunção no sistema nervoso central, podendo
ocorrer apenas por um período na vida.
Trata-se de uma temática complexa, controvertida e de abordagem pluri e interdisciplinar
que congrega profissionais que nem sempre
concordam em relação às suas definições, concepções e causas, empregando termos diferentes como seus sinônimos; é o caso de déficit,
deficiência, fracasso, insucesso, alteração, problema, transtorno é mais comumente o termo
distúrbio (DSM-IV, 1995; FONSECA, 1995).
A dificuldade de aprendizagem decorre
de fatores intrínsecos e ambientais de construção do sujeito, bem como da desestabilização em virtude da adaptação ao que é novo.
Perraudeau (2009) analisa a aprendizagem
sob o ponto de vista do construtivismo social,
que compreende o aprender como uma fonte
de dificuldades, pois apropriar-se do novo revela indicadores de erro em trabalhos orais,
escritos ou motores.

Essa diversidade de terminologia é decorrente também dos diversos enfoques que
subsidiaram os estudos das dificuldades de
aprendizagem ao longo do tempo. A primeira
fase desses estudos é da fundação, compreendida no período de 1800 a 1930, etapa em
que as lesões cerebrais foram mais destacadas, buscando-se suas origens e sua relação
com as perdas ou distúrbios da linguagem e
da fala.
A segunda e terceira fases ocorreram no
período de 1930 a 1960 e foram marcadas
pela busca de instrumentos de diagnóstico e
intervenção e desenvolvimento de programas
escolares capazes de auxiliar crianças com
problemas para aprender.
A partir de 1960 experimenta-se a fase
contemporânea que se caracteriza pela ampliação dos estudos sobre diagnóstico e intervenção para além da idade escolar, pela
busca de definições mais precisas e pelo desenvolvimento de novas tecnologias de aprendizagem.
Apesar da confusão na utilização de terminologias e na própria concepção das dificuldades de aprendizagem, que muitas vezes
atrapalham seu esclarecimento e os avanços
de conhecimentos na área, merece destaque
o fato de que apenas 43% das crianças que
ingressam no sistema educacional terminam
o ensino fundamental e, dentre estes, apenas 13% não enfrentam repetências, ou seja,
conseguem chegar à oitava série na idade
esperada (PILATI,1994).
Mais recentemente, dados divulgados
pelo Instituto Nacional de Educação e Pesquisa (INEP) revelam que 59% dos alunos do
ensino básico no país apresentam rendimento
considerado crítico ou muito crítico e que a
taxa de distorção série-idade atinge 39% do
total de alunos avaliados.
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Atualmente, a política educacional prioriza a educação para todos e a inclusão de
alunos que, há pouco tempo, eram excluídos
do sistema escolar, por portarem deficiências
físicas ou cognitivas; porém, um grande número de alunos (crianças e adolescentes),
que ao longo do tempo apresentaram dificuldades de aprendizagem e que estavam fadados ao fracasso escolar pôde frequentar
as escolas e eram rotulados em geral, como
alunos difíceis.
Os alunos difíceis que apresentavam
dificuldades de aprendizagem, mas que não
tinha origens em quadros neurológicos, numa
linguagem psicanalítica, não estruturam uma
psicose ou neurose grave, que não podiam
ser considerados portadores de deficiência
mental, oscilavam na conduta e no humor e
até dificuldades nos processos simbólicos,
que dificultam a organização do pensamento, que consequentemente interferem na alfabetização e no aprendizado dos processos
lógico-matemáticos, demonstram potencial
cognitivo, podendo ser resgatados na sua
aprendizagem.
É verdade que, para a maioria das crianças, aprender pode ser um desafio. Mas isso,
em geral, não indica deficiência de aprendizagem. Isto indica apenas que toda criança
tem seus pontos fracos e fortes na questão
da aprendizagem. Alguns têm grande capacidade de ouvir, assimilam muitas informações
simplesmente ouvindo. Outras têm mais facilidade com o visual, aprendem melhor lendo. Na escola, porém, todos os alunos são
misturados numa sala de aula e espera-se
que todos aprendam independentemente do
método de ensino utilizado. Assim é inevitável
que alguns tenham problemas de aprendizagem (SCOZ, 1994).
As dificuldades de aprendizagem na escola, podem ser consideradas uma das causas que podem conduzir o aluno ao fracasso
escolar. Não podemos desconsiderar que o

fracasso do aluno também pode ser entendido como um fracasso da escola por não
saber lidar com a diversidade dos seus alunos. É preciso que o professor atente para as
diferentes formas de ensinar, pois, há muitas
maneiras de aprender. O professor deve ter
consciência da importância de criar vínculos
com os seus alunos através das atividades
cotidianas, construindo e reconstruindo sempre novos vínculos, mais fortes e positivos.
De acordo com Santos et al (2005), os
fatores relacionados ao sucesso e ao fracasso acadêmico se dividem em três variáveis
interligadas, denominadas de ambiental, psicológica e metodológica. O contexto ambiental engloba fatores relativos ao nível socioeconômico e suas relações com ocupação
dos pais, números de filhos, escolaridade dos
pais.
Esse contexto é o mais amplo em que
vive o indivíduo. O contexto psicológico refere-se aos fatores envolvidos na organização
familiar, ordem de nascimento dos filhos, nível
de expectativa e as relações desses fatores
são respostas como ansiedade, isolamento,
não concentração. O contexto metodológico
engloba o que é ensinado nas escolas e sua
relação com valores como pertinência e significado, com o fator professor e com o processo de avaliação em suas várias acepções
e modalidades.
Segundo Rabelo (1993), as dificuldades de aprendizagem podem ser entendidas
como obstáculos, ou barreiras, encontrados
por alunos durante o período de escolarização referente à captação ou assimilação dos
conteúdos propostos. Eles podem ser duradouros ou passageiros e mais ou menos intensos e levam alunos ao abandono da escola, à reprovação, ao baixo rendimento, ao
atraso no tempo de aprendizagem ou mesmo
à necessidade de ajuda especializada.
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Na perspectiva de estudo das grandes
dificuldades, Perraudeau (2009) aponta para
o aluno com dificuldade como aquele que não
construiu ou que construiu mal as operações,
as estruturas lógicas ou as abstrações que
constituem seu pensamento. Assim, quando
não há acompanhamento ou intervenção pedagógica, o aluno corre o risco de fixar a dificuldade, transformando-a em um problema
complexo de difícil solução.

DISTÚRBIOS DA LEITURA E DA
ESCRITA
A criança aprende naturalmente a falar
a linguagem do grupo em que vive. Cabe à
escola desenvolver a linguagem oral que o
aluno traz, através da atividade pedagógica,
que deve garantir a aprendizagem da leitura
e da escrita.
Memória → A criança apresenta dificuldade auditiva e visual de reter informações.
Ela pode ser incapaz de recordar os sons
das letras, de juntar os sons para formar as
palavras ou ainda memorizar sequências, não
conseguindo lembrar a ordem das letras ou
os sons dentro das palavras.
Orientação espaço-temporal → A criança não é capaz de reconhecer direita e esquerda, não compreender as ordens que envolvem o uso dessas palavras e fica confusa
nas aulas de educação física, por não entender as regras dos jogos. Quanto ao tempo,
mostra-se incapaz de conhecer as horas, os
dias da semana, etc.
Esquema corporal → geralmente crianças com distúrbios de leitura têm um conhecimento deficiente de seu esquema corporal.
Apresentam dificuldade para identificar as partes do corpo e não revelam boa organização
da postura corporal no espaço em que vivem.
Motricidade → Algumas crianças têm
distúrbios secundários de coordenação motora e fina, o que atrapalha seu equilíbrio e sua
destreza manual. Elas caem com facilidade,

são desajustadas, não conseguem andar de
bicicleta ou mesmo manipular peças pequenas de material pedagógico.
Soletração → existem crianças que são
incapazes de visualizar e reorganizar auditivamente as letras, ou seja, tem dificuldade
de soletrar.
A leitura oral abrange tanto a visão
quanto a audição da criança, pois ela precisa perceber as informações que seu cérebro
passará. Se um desses canais estiver recebendo a informação de maneira distorcida, a
criança apresenta distúrbios na leitura devido
a dificuldades de percepção visual ou auditiva
(CAPELLINI & SALGADO, 2003).
Existem dois tipos de problemas ligados a discriminação visual: a criança pode
apresentar um problema de visão ou uma
incapacidade para diferenciar, interpretar ou
recordar palavras, devido a uma disfunção do
sistema nervoso central. Caso ela não se enquadre em nenhum dos casos, poderá apresentar dificuldades de discriminação visual no
início da alfabetização, por falta de estimulo
dessa habilidade na época pré-escolar.
Envolve os problemas auditivos relacionados com as dificuldades em discriminar
os sons, sobretudo aqueles que são muitos
próximos uns dos outros e que, por terem os
pontos de articulação quase iguais, levam a
criança a confundir os fonemas como em faca
com vaca.
Compreender o que se lê quer dizer
perceber integralmente o significado do que
está escrito ou do que está sendo falado. As
dificuldades de compreensão da leitura são
ocasionadas por problemas relacionados às
velocidades, pois a leitura é silabada e impede a retenção do texto, mais que a leitura
fluente. Deficiência de vocabulário oral e verbal, o que impede uma perfeita compreensão,
visto que o leitor não consegue ter uma visão
global do texto lido.
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A dislexia é um transtorno da linguagem que se manifesta geralmente em crianças com nível de inteligência normal, mas que
apresentam dificuldades para ler, escrever, reconhecer e compreender palavras impressas.
Capellini (2001) nos define a dislexia como
um distúrbio neurológico, de origem congênita, que acomete crianças com potencial intelectual normal, sem déficits sensoriais, com
suposta instrução educacional apropriada,
mas que não conseguem adquirir ou desempenhar satisfatoriamente a habilidade para a
leitura e/ ou escrita.
A dislexia é um transtorno específico
das operações implicadas no reconhecimento
das palavras (precisão e rapidez) que compromete em maior ou menor grau a compreensão da leitura. Há um considerável atraso
(aproximadamente 2 anos) nas habilidades
de escrita ortográfica e produção textual,
condicionando o diagnóstico para o fim da
segunda série ou início da terceira. Persiste
por toda a vida, mas com o tratamento pode
haver atenuação; está presente desde o início
da escolaridade.

O comprometimento da linguagem é
específico do processamento fonológico que
inibe a aprendizagem dos padrões de codificação alfabética subjacentes ao reconhecimento fluente das palavras e também limita
a capacidade de armazenar informações verbais na memória de curto prazo. O tratamento
é lento e laborioso com habilidades nucleares envolvidas na leitura. Necessita de uma
equipe multidisciplinar para seu diagnóstico e
tratamento, bem como um trabalho de apoio
com a família e escola.
Para Bossa (2000) há três tipos de dislexia que pressupõem alterações nas duas
vias que possibilitam o reconhecimento de
uma palavra escrita: a via lexical (quando há
uma conexão direta entre a forma visual da
palavra, a pronúncia e o significado na memória lexical - palavras conhecidas) e a via fonológica (processo de recodificação fonológica
que envolve a aplicação de um conjunto de
regras de conversão letra-som-palavras desconhecidas).

É um distúrbio com evidências genéticas que surge por estar associado a diferenças funcionais no hemisfério esquerdo,
diagnosticada em indivíduos com capacidade
intelectual normal, que não apresentam problemas de visão e audição e que não são portadores de problemas psíquicos ou neurológicos graves. Está presente mesmo quando a
escolarização e a metodologia de ensino são
adequadas, quando não há troca de escola
e número excessivo de faltas. Supõe, como
déficit primário, inabilidade no processamento
fonológico e da memória.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O propósito deste estudo foi refletir sobre o papel da pedagogia preventiva nas dificuldades de aprendizagem escolar durante a alfabetização, devido a desatenção que tem sofrido
o ensino da leitura e da escrita, e o baixo rendimento escolar das primeiras séries do ensino
fundamental.
Também, a importância do trabalho preventivo que se baseia principalmente na observação e análise profunda de uma situação concreta, no sentido de detectar possíveis perturbações no processo de aprendizagem.
Ao longo da trajetória como acadêmica e principalmente como educadora observei nas
experiências vivenciadas que uma das causas que mais provocam angústia nos educadores
são as dificuldades de aprendizagem. Vi diariamente professores desistirem de seus alunos
ou sofrerem junto com eles por não poder desencadear a aprendizagem.
Ninguém pode afirmar que as dificuldades das crianças em controlar a aprendizagem
na escola são “forçosamente” e principalmente determinadas pelos déficits cognitivos de
origem genética.
No que diz respeito às dificuldades de ensino, uma avaliação consciente do desempenho
e atuação dos alunos é imprescindível. Mas é preciso estar consciente de que o exemplo do
educador é relevante para o aprendizado dos mesmos, pois envolve os mesmos aspectos
cognitivos dos alunos em aula. As estratégias de ensino podem ser desenvolvidas ou enriquecidas, desde que o desenvolvimento de ambos os lados se complementam.
As dificuldades de aprendizagem constituem um ciclo de desafios para a programação
e atitudes do docente. As estratégias para cada caso em particular são muito específicas.
Com este trabalho foi possível refletir sobre os diversos aspectos envolvidos na condição
das dificuldades de aprendizagem e ressaltar que, embora a dificuldade de aprendizagem
possa ser uma condição ligada a múltiplos fatores internos à criança, ela está de certa maneira sustentada pelo meio familiar, escolar e social, no qual a criança está inserida e, ainda
a forma como a família lida com essas condições, terá um papel decisivo na condução e
evolução do caso.
A escola é um dos agentes responsáveis pela integração da criança na sociedade,
além da família. É um componente capaz de contribuir para o bom desenvolvimento de uma
socialização adequada da criança, por meio de atividade em grupo, de forma que capacite
o relacionamento e participação ativa destas, caracterizando em cada criança o sentimento
de sentir-se um ser social.
A metodologia da escola deve ser adequada, envolvendo seus alunos. E no momento
em que surgir algum problema com algum aluno é importante que haja uma mobilização por
parte da escola, a fim de que solucionem a possível dificuldade. A escola deve esforçar-se
para a aprendizagem ser significativa para o aluno. Com isso todos ganham.
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COMO MEDIAR A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS COM
AUTISMO
RESUMO: Vivencia-se um momento em que mundialmente se fala na inclusão escolar de alunos com
necessidades educacionais especiais, na rede regular de ensino. A legislação é explícita, quanto à
obrigatoriedade em acolher e matricular todos os alunos, independente de suas necessidades ou
diferenças. Diante desta obrigatoriedade muitas questões emergem, principalmente com relação
com a família e a escola. Entretanto, deve-se pensar que só o acolhimento não seja suficiente, mas
que o aluno com necessidades educacionais especiais tenha condições efetivas de aprendizagem
e desenvolvimento de suas potencialidades dentro da Educação Infantil. É necessário que o
professor entenda que não basta só cuidar é preciso incluí-las nas atividades do dia a dia e
garantir uma aprendizagem efetiva. Para que se reflita sobre a aprendizagem busca-se no presente
artigo discutir sobre o processo de inclusão com foco nas aprendizagens e acompanhamento
das famílias. Faz-se aqui além da reflexão questões sobre como incluir as crianças de 0 a 5 anos
da Educação Infantil, um breve percurso histórico e a legislação de amparo aos portadores de
necessidades especiais. Apresentam-se documentos oficiais sobre a relação entre cuidar e educar
e a proposta de educação inclusiva. Sabe-se que educação inclusiva é um dos novos desafios
impostos em fase das novas demandas que a escola enfrenta, no contexto de uma sociedade
que se democratiza e se transforma. As relações entre família e escola se encontram, hoje, no
centro de atenções da sociedade, a construção da escola inclusiva implica em pensar em seus
espaços, tempos, profissionais, recursos pedagógicos, voltados para a possibilidade de acesso,
permanência das crianças escola.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Família; Currículo.
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INTRODUÇÃO

A

inclusão é um tema muito discutido em todas as unidades escolares. Alguns
ainda acham difícil de ser realizada nas condições atuais das escolas. Porém
existe uma legislação que garante a inclusão de crianças especiais em todos os
níveis de ensino. Quando se pensa no processo de inclusão isso se torna mais difícil. Porém
alguns educadores vêm se mostrando mais flexíveis e acolhedores para as crianças com
necessidades especiais.
Ao trazer este tema debate tem-se como objetivo de desencadear reflexões sobre a inclusão real e como a aprendizagem ocorre para os alunos com Necessidades Educacionais
Especiais que estão nos primeiros anos da Educação. Trata-se também como o currículo pode
ser adaptado para estas crianças. Este artigo justifica-se, sobre a importância da educação inclusiva para a formação e desenvolvimento de crianças portadoras de necessidades especiais.
Pensa-se nas mudanças que ocorreram o educar passa a caminhar com o cuidar percebem-se professores com dificuldades de entender e trabalhar com crianças NEs que hoje a
na Educação Infantil . Como incluir e ensiná-las e o acolhimento das famílias este é o grande
foco deste artigo.
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MUDANÇAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ao refletir sobre a política educacional
vê- se que ela é somente uma das áreas das
políticas sociais construídas segundo o princípio da igualdade de todos perante a lei. Ainda
que diferencialmente, abrange igualmente as
pessoas de todas as classes sociais é uma
área única, porém não se pode esquecer que
a política educacional é pilar para princípio
da democracia social que é a igualdade de
oportunidades, cuja concretização demanda
referência a situações específicas e historicamente determinadas. Pensar em uma escola
inclusiva é pensar em todo processo educacional. Dentro da política educacional está
inserida a política de inclusão, que abrange
a busca fundamental do homem pela liberdade, no plano individual, e pela igualdade de
direitos e de oportunidades, no espaço social, fortalece a construção de sua identidade
pessoal e social. A importância do acesso à
educação não pode ser ignorada ou diminuída, deve ocorrer discussão e entendimento
das políticas sociais públicas para as pessoas com necessidades especiais.
Mas do que falar da qualidade do ensino e dos objetivos da escola deve-se pensar
no caráter ético-político dessa qualidade, enfatizando a dimensão social desses objetivos.
Como incluir a todos os portadores de necessidade especial de forma que garantam além
do acesso à aprendizagem.
Deve-se pensar que na escola como
formadora das qualidades políticas e sociais
das pessoas com necessidades especiais,
percebendo que a transformação social, o saber sobre política e convivência social se dá
e se constrói pela própria prática social, visto
que a escola não é exclusiva a oferecer esses
valores, conhecimentos e desenvolvedora de
capacidades e habilidades para se atingir essa
democracia e por consequência a qualidade
da educação oferecida pela escola e a que é
oferecida fora dela. Está neste ponto a importância da família no processo de inclusão.

A verdadeira inclusão caracteriza-se
pela participação ativa dos cidadãos na vida
pública da sociedade à qual se está inserido,
sendo importante que cada um se considere não apenas como usufruidor dos direitos
estabelecidos, mas como “criador de novos
direitos”.
Para isso é preciso que a educação inclusiva se preocupe em dotar, preparar essas
capacidades culturais e intelectuais para essa
participação ativa, levando a essa compreensão da educação para a democracia, inserindo-o nas diferentes áreas do conhecimento como parte de sua formação intelectual,
pois quem não tem acesso a essas diversas
expressões da cultura, literaturas, artes em
geral, possam e serão considerados marginalizados e “excluídos”. Também inseri-lo a
uma didática dos valores democráticos, que
não se aprende de forma intelectual apenas,
mas pela consciência ética. Sendo necessário também gerar a educação do comportamento, desde a Educação Infantil, procurando
enfatizar hábitos de tolerância diante das diversidades, aprendendo a cooperação ativa.
Para o MEC (2006)
A educação inclusiva, é uma construção
coletiva, requer mobilização, discussão e
ação organizacional de toda a comunidade escolar, contemplando em seu projeto
político-pedagógico ações integradas intersetoriais de saúde e seguridade social
que atendam às necessidades de desenvolvimento e aprendizagem de todos. A
sala de aula inclusiva propõe um novo arranjo pedagógico composto de diferentes
dinâmicas e estratégias de ensino para
todos, e complementação, adaptação e
suplementação curricular quando necessários. A escola, a sala de aula e as estratégias de ensino devem ser modificadas
para que o aluno possa se desenvolver e
aprender (MEC, 2006).
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Como inserir os portadores de Necessidades Especiais na Educação Infantil? Esta
questão está sendo discutida dentro de todas as escolas de Educação Infantil. Uma
das possibilidades é criar um currículo que
insira todos o tempo todo. Considerando que
Educação Infantil é o início das interações
das crianças com outros grupos, pensar no
acolhimento das crianças com necessidades especiais nesta fase se faz necessário e
emergencial.
A resolução n° 04/2009 do CNE a prever o atendimento das especificidades educacionais das crianças com deficiência em seus
planejamentos e em seus projetos pedagógicos devem constar atividades próprias de
forma a favorecer a interação entre as crianças com e sem deficiência nos diferentes ambientes proporcionando a plena participação
de todos.
A escola deve ser o reflexo da vida do
lado de fora, todos sabem então como fazer
com que a aprendizagem seja significativa
para os portadores de necessidades especiais?
Ao pensar a inclusão percebe-se que o
grande ganho, para todos, é que, quando se
convive com situações de inclusão escolar
vivenciam a experiência da diferença. Se não
tiver oportunidades de passar por isso por
isso na infância, mais tarde aparecerá mais
dificuldade de vencer os preconceitos.
Uma escola inclusiva deve ter em seu
Projeto Pedagógico a valorização da cultura
da paz.
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. Ter um bom projeto pedagógico, que
amplie a discussão sobre inclusão, e entender que inclusão é mais do que ter rampas e
banheiros adaptado, as adaptações também

tem 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).

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).
Esta proposta de inserir a todos com
equidade carregam muitas dimensões de
inovação, afinal não há, em princípio, respostas prontas para o desafio colocado, trata-se
de ação em processo, de exercícios de uma
construção de um saber sobre como incluir
as crianças e garantir o direito de um ensino
de qualidade.
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Nesse contexto educativo, na Educação
Infantil todas as ações educativas, ou seja,
todas as experiências vivenciadas são direcionadas por intermédio das brincadeiras, inserir um cadeirante, um TEA (Transtorno do
Espectro Autista), um síndrome de Down nessas experiências torna-se o grande desafio do
professor. Porém se pensarmos toda criança
brinca e participa. Como então incluí-las nas
brincadeiras?
Como proporcionar a todos experiências sobre as orientações curriculares?
Para que isto ocorra efetivamente o planejamento das atividades devem ser pensadas para que todas as crianças participem. A
transformação das salas de aulas em salas
de aulas inclusivas inicia-se, portanto, pela
garantia de pleno acesso às crianças com
necessidades especiais no cotidiano escolar,
com a efetivação das medidas necessárias à
inclusão real.

ALUNOS COM TRANSTORNO GLOBAL
DO DESENVOLVIMENTO O QUE
AUTISMO?
Desde 2013, quando foi lançado o último Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais da Associação Americana de
Psiquiatria, o DSM-5, a classificação do autismo mudou. Antes ele era dividido em cinco categorias, como síndrome de Asperger e outras.
Hoje, os diagnósticos se dão através de
diferentes graus de funcionalidade. O espectro agrupa desde um quadro mais leve, ou
alta funcionalidade, com inteligência acima da
média, a casos em que há retardada mental,
a baixa funcionalidade (ABRA).
Os critérios de diagnóstico também mudaram. A dificuldade de domínio da linguagem
que antes eram uns pontos para o diagnóstico
hoje não tão valorizados, atualmente, os traços
de distinção incluem inabilidade para interagir
socialmente e comportamento restritivo e repetitivo, alterações propostas pela DSM-5.

O critério atual se baseia na funcionalidade — a capacidade de realizar atividades
simples e desenvolver o intelecto:
•
Baixa funcionalidade: mal interagem. Em geral, vivem repetindo movimentos
e apresentam retardo mental, o que exige tratamento pela vida toda.
•
Média funcionalidade: são os autistas clássicos. Têm dificuldade de se comunicar, não olham nos olhos dos outros e
repetem comportamentos.
•
Alta funcionalidade: também chamados de aspies, têm os mesmos prejuízos,
mas em grau leve. Conseguem estudar, trabalhar, formar família.
•
Síndrome de savant: cerca de
10% pertencem a essa categoria, marcada
por déficits psicológicos, só que detentores
de uma memória extraordinária.

O AUTISMO E APRENDIZAGEM
Nos dias de hoje já tem-se conhecimento sobre o trabalho realizado na clínica de
estimulação precoce no autismo, onde, por
meio de intervenções psicanalíticas com a
mãe e a criança, auxilia-se a realização do
circuito pulsional entre mãe-bebê, podendo
melhorar a qualidade de vida de uma criança com autismo. Após estudos e pesquisa,
os neurocientistas mostraram que a neuroplasticidade, epigenética e a incidência dos
acontecimentos psíquicos precoces sobre os
processos maturativos, sabe-se que o desenvolvimento não obedece apenas aos mecanismos biológicos predeterminados. Há uma
dupla incidência que considera, por um lado,
o ritmo de maturação neurológica marcado
pela genética e, por outro, o processo de estruturação do sujeito psíquico que envolve as
influências do meio familiar e cultural (JERUSALINSKY, 2015).
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Visando a evolução do tratamento do
autismo, acredita-se que ainda pode haver um
debate produtivo entre as áreas de educação
e aprendizagem. Busca-se a integração dos
conhecimentos para uma maior evolução de
saberes, uma vez que o entendimento integrado das questões orgânicas e subjetivas
relacionadas ao autismo só tem a contribuir
com as práticas pedagógicas e pesquisas relacionadas (JERUSALINSKY, 2015).
Tendo em vista tais inquietações, questiona-se: como compreender as relações entre os
processos de estruturação psíquica e os aspectos de ordem orgânica na etiologia do autismo?
Escolher a educação trabalhar com o
autismo aliando as óticas das aprendizagens,
pois se entende que se devem investigar as
relações entre os diversos aspectos biopsicossociais dessa patologia enquanto condição
de um sujeito único. Assim, os professores,
poderão tratar a demanda da criança levando em consideração tanto sua subjetividade
quanto às questões fisiológicas, respeitando
o tempo de cada um para que haja evolução,
mas também a aceitação das possíveis regressões dos casos (JERUSALINSKY, 2015).

O AUTISMO E A ESCOLA
Muitas vezes a criança chega para uma
avaliação encaminhada pela escola. Quando
esta criança se “destoa” dos demais em suas
relações sociais, é muito provável que os professores encaminhe esta criança para uma
avaliação psicológica. Assim como a saga
dos pais para entender e buscar acolhimento
e atendimento. Os encaminhamentos das professoras aparecem devido ao comportamento
causado pelos conflitos (KLIN, 2006).
Nos encaminhamentos das professoras
sempre tem um relato de uma linguagem monótona, repetitiva e de uma pobre narrativa.
Ao questionarem a criança, as respostas são
de natureza com uma lógica. Exibem também
a leitura mecânica, compreensão pobre e um
entendimento literal (KLIN, 2006).

Além disso, desorganizam-se com as
mudanças na rotina. Preferem ficar isolados e
repetidamente com as mesmas atividades. Incomodam-se com barulho dos colegas ou do
entorno cobrindo as orelhas. Definitivamente
não experimentam alimentos novos na escola,
aceitando apenas os rotineiros lanches. Com
todas estas questões os pais vão a buscas e
auxílio e respostas para ajudarem seus filhos
a se adaptarem a escola. E as professoras
buscam recursos para incluí-los (KLIN, 2006).

O ACOLHIMENTO DA AUTISTA NA
ESCOLA E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
E A APRENDIZAGEM
Ao investigar o histórico e o relato dos
e pais e professores muitos psiquiatras e psicólogos dão o diagnóstico que a criança é
autista, ou seja, TEA. Pertencer à expressiva fração de 1% da população que está no
espectro do autismo, justificado pelas características clínicas que envolvem déficits nas
áreas de comunicação e engajamento social,
além dos interesses restritos e comportamentos repetitivos (NOTBOHM, 2005).
O que é descrito são algumas das formas que pais e professores descobrem que
a criança tem o Autismo. As particularidades
que envolvem cada caso geram um desafio
adicional para as escolas, pois muitas vezes
a forma dos cursos de graduação em pedagogia não lhes dá formação específica para
a inclusão (NOTBOHM, 2005).
No entanto, é dever de que as escolas
estejam preparadas para receber os autistas
não é questão de opinião. Desde 2014, com
a regulamentação da Lei Berenice Piana (nº
12.764, de 27 de dezembro de 2012), pessoas com TEA são consideradas com uma
deficiência e, portanto, têm direito a inclusão
e proteção. Passado este momento vêm as
dificuldades e conquistas para que a criança tenha uma boa qualidade de vida (NOTBOHM, 2005).
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Segundo o autor (2005) a atenção para
o auxílio necessário é fundamental nas interações sociais. Estruturar e definir o começo e
o fim das atividades pedagógicas pode contribuir para a 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 (NOTBOHM, 2005).
Muitas escolas são acolhedoras, mas
uma com inclusão de qualidade, projeto pedagógico bem elaborado e profissional bem
formado e capacitado ainda é uma busca
constante para a gestão e professores. A escola pode contribuir para um desenvolvimento
mais amplo. Apesar das dificuldades iniciais,
a aprendizagem nos sinaliza que quanto mais
estímulos melhor desenvolvimento o autista
terá. A chamada “neuroplasticidade” pode ser
definida como a capacidade que o cérebro
possui de se reorganizar, de modificar sua
estrutura em resposta aos estímulos que recebe do meio ambiente externo (NOTBOHM,
2005).
Esse treinamento possibilita a evolução
do potencial neuronal, ou seja, o desempenho
dos neurônios responsáveis por atuar em atividades como linguagem, motoras e sociais.
Isso significa que o cérebro humano pode ser
considerado altamente plástico. Para quem
está no Transtorno do Espectro Autista (TEA)
a neuroplasticidade significa a possibilidade
desenvolver e aperfeiçoar as habilidades do
autista por meio das experiências as quais o
autista vai sendo submetido, em amplos sentidos, sobretudo sensoriais: audição, paladar,
tato, olfato e visão.

Para “ativar” o potencial que a neuroplasticidade pode ter sobre a condição de
quem está no TEA, é importante empreender ações de aprendizagem que estimulem
os neurônios de maneira a contribuir com a
melhora nos processos de reabilitação e otimização de resultados funcionais do cérebro
de quem está no espectro. Por isso os estímulos precoces são considerados fundamentais
para quem é autista. Quanto mais cedo são
introduzidas novas práticas pedagógicas e
rotinas capazes de estimular o funcionamento do cérebro, mais os neurônios podem ser
treinados a superar as limitações decorrentes
do distúrbio.

AUTISMO E APRENDIZAGEM
As crianças autistas, muitas vezes, têm
dificuldade em aprender de maneira tradicional, como vimos sua plasticidade cerebral
não é como a de uma criança normal. Seus
cérebros simplesmente não processam informações da mesma forma que as outras crianças fazem. Eles são conectados de maneira
diferente e podem precisar de apoio extra em
áreas específicas, como (NOTBOHM, 2005):
Compreensão– sentem dificuldades na
compreensão, organização e planejamento
da linguagem. Pode ser um desafio entender
o que está acontecendo em uma história.
Perspectiva– a pessoa com TEA pode
ter dificuldade em entender como funcionam
os pensamentos e sentimentos dos outros. E
não entender a motivação dos personagens
nos livros, por exemplo.
Atenção– em alguns momentos, sentem
dificuldades em manter o foco e a atenção na
história. E às vezes, crianças com autismo
podem sentir dificuldade em compreender a
história geral.
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Existem técnicas de aprendizagem que
podem ser realizadas não só com as crianças
que têm TEA técnicas específicas que ajudam
nesse processo de aprendizagem. Entre elas,
está a metodologia fônica, ou seja, primeiro
ensina-se os sons de cada letra até chegar à
pronúncia da palavra e permite que a pessoa
consiga ler. Destacar o som das letras pode
tornar o processo de inclusão mais simples
e efetivo.
Há muitas habilidades iniciais de inclusão que são essenciais para as crianças
desenvolverem a adaptação. Entre elas destacam-se a conversa (habilidade de falar e
compreender o que se fala); conhecer uma
variedade de palavras; compreender histórias; integrar a inclusão com a família.
Para conseguir ler e escrever, a criança
com TEA precisa conhecer o maior número
de palavras possível para facilitar a aprendizagem. Também necessita compreender histórias, e entender que as letras compõem as
palavras e que é lido da esquerda para a direita. Além disso, precisam compreender que
as palavras podem ser divididas em sílabas e
sons menores e que as letras correspondem
a certos sons.
A escola deve promover habilidades
de integração da família. Se possível, inclua
na rotina algumas atividades que estimulem
a adaptação e colham informações sobre a
criança e pode ajudar nesse processo (NOTBOHM, 2005).

COMO MEDIAR A APRENDIZAGEM DAS
CRIANÇAS COM AUTISMO
O autismo é uma disfunção global do
desenvolvimento. É uma alteração que afeta a
capacidade de comunicação do indivíduo, de
socialização (estabelecer relacionamentos) e
de comportamento (responder apropriadamente ao ambiente — segundo as normas que
regulam essas respostas). Esta desordem faz
parte de um grupo de síndromes denominado
transtorno global do desenvolvimento (TGD)
- (BOSA, 2006).
Algumas crianças, apesar de autistas,
apresentam inteligência e fala intactas, outras
apresentam sérios problemas no desenvolvimento da linguagem. Alguns parecem fechados e distantes, outros presos a rígidos e restritos padrões de comportamento. Os diversos
modos de manifestação do autismo também
são designados de espectro autista, indicando
uma gama de possibilidades dos sintomas do
autismo. Atualmente já há a possibilidade de
detectar a síndrome antes dos dois anos de
idade em muitos casos (BOSA, 2006).
Algumas pessoas acreditam que pessoas autistas vivem em seu mundo próprio,
interagindo com o ambiente que criam; isto
não é verdade. Se, por exemplo, uma criança
autista fica isolada em seu canto observando
as outras crianças brincarem, não é porque ela
necessariamente está desinteressada nessas
brincadeiras ou porque vive em seu mundo.
Pode ser que essa criança simplesmente tenha dificuldade de iniciar, manter e terminar
adequadamente uma conversa (BOSA, 2006).
É comum também que quando se fala
em uma pessoa autista geralmente se pensa
em uma pessoa que sabe poucas palavras (ou
até mesmo que não sabe alguma). Problemas
na inteligência geral ou no desenvolvimento
de linguagem, em alguns casos, podem realmente estar presentes, mas como dito acima
nem todos são assim (BOSA, 2006).
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Às vezes é difícil definir se uma pessoa
tem um déficit intelectivo se ela nunca teve
oportunidades de interagir com outras pessoas ou com o ambiente. Na verdade, alguns
indivíduos com autismo possuem inteligência
acima da média. Então é necessário para que
estas crianças aprendam.
Ao observar como essas crianças são
incluídas ou excluídas das atividades em classe pode-se ver que a inclusão dita não ocorre
da forma que se espera. Como incluir crianças com TEA. Embora muitas pessoas com
autismo partilhem de dificuldades comuns,
o seu estado irá afetá-las com intensidades
diferentes assim, essas diferenças desde o
nascimento e serem óbvias para todos, ou
podem ser mais sutis e serem percebidas ao
longo do desenvolvimento da criança (BOSA,
2006).
Alguns alunos com autismo apresentavam dificuldades em diversos momentos,
como coordenação motora e de atenção, hiperatividade, dislexia, e dispraxia e às vezes
problemas de saúde física. É comum os pais
se queixarem de distúrbios gastrointestinais.
Também são crianças sensíveis a sons altos,
muita agitação na sala de aula as deixava
irritadas, causando ansiedade (BOSA, 2006).
No contexto escolar percebe-se que
as inclusões destes alunos necessitam de
um planejamento de práticas pedagógicas
direcionadas ao seu desenvolvimento , segundo (BOSA, 2006) diz que essas crianças
podem despertar sentimentos de frustrações
no professor pelas dificuldades de comunicação, resistência a novidades e desafios. Por
exemplo, sem a mediação do professor em
situações novas como jogos e brincadeiras
podem causar estresse e sobrecarregá- las.

Quando se tem uma criança com TEA
na classe o professor deve estar atento a todo
movimento, o autista tem dificuldades para
aceitar o novo, muitas vezes o professor não
está preparado para receber este aluno.
É a partir da presença dessas crianças
na escola que esses sistemas educacionais
vão se mobilizar para entender em que sentido precisam se aperfeiçoar ( MANTOAN,
s/d). Nas últimas décadas muitas pesquisas
pontuam uma concepção de aprendizagem
que é resultado da ação do aprendiz. Dessa
forma, a função do professor é criar condições para que o aluno possa exercer a sua
ação de aprender participando de situações
que favoreçam a atividade mental, ou seja, o
exercício intelectual.
Quando o professor entende que o
aprendiz sempre sabe alguma coisa e pode
usar esse conhecimento para continuar
aprendendo ele pode identificar que informação é necessária para que o conhecimento
do aluno avance. Essa percepção permite ao
professor compreender que a intuição não é
mais suficiente para guiar a sua prática e que
ele precisa de um conhecimento que é produzido no território da ciência.
É notório que alguns professores se sintam perdidos ao tentar comunicar e ensinar o
conteúdo a essas crianças.
Pensar num currículo que integre as
crianças com TEA numa unidade de educação
infantil comprometida com sua integralidade
exige estudo e compreensão da vida dessas
crianças, das suas condições de existência e
de oferecer uma infância plena na escola. As
práticas educativas precisam ser integradas
e passarem por adaptações (BOSA, 2006).

BOSSA (2006) mostra que se o professor não for mediador de novas situações
e apresentá-las como clareza à criança com
TEA, pode sobrecarregá- la pela saturação
das novas informações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante toda pesquisa percebe-se que a Educação Infantil é o lugar onde as crianças
vivenciam experiências significativas, a beleza das descobertas, das aprendizagens, das interações com o outro e com o mundo, a inserção ao mundo letrado. Além disso, é o lugar da
infância do respeito às multiplicidades e singularidades, e principalmente do respeito e consideração aos contextos sociais, históricos e culturais de cada um, configurando a existências
de múltiplas infâncias e de várias formas de ser criança.
Trouxe-se o tema autismo e a contribuição da família para o desenvolvimento e aprendizagem e no o relacionamento e interações das crianças na escola, mostrando que se o
professor for mediador das aprendizagens e utilizar estratégias pedagógicas especifica as
crianças com TEA também se adaptarão porém isso se torna mais fácil com a família inserida
no contexto escolar.
Para que a aprendizagem aconteça é preciso criar mecanismo para utilizar o conhecimento que a família possui, para isso é preciso ter definidos os objetivos e saber escolher
quais são as atividades mais adequadas às necessidades das crianças para que seu desenvolvimento aconteça.
Os professores podem usar os projetos com atividades de interação para auxiliar as
crianças em suas descobertas e aprendizagens. A discussão sobre a inclusão de autistas nos
primeiros anos da Educação Infantil ultrapassa o âmbito da educação especial, pois ao pensar
uma escola para todos questiona-se a própria constituição das interações nesse espaço e
nas relações da sociedade como um todo.
Reforça-se a ideia de que, a inclusão depende da lógica das relações, em que os referentes são múltiplos e simultâneos, ao contrário da lógica de classes em que o referencial para
o pertencimento é único e externo. Embora para o conhecimento, diferenças e semelhanças
sejam, igualmente, fundamentais, o desafio está em relacioná-las de um modo diverso, reconhecendo as semelhanças sem apagar as diferenças, mas colocando-se em relação a elas,
aprendendo com elas (VASQUES, 2003).
É preciso oportunizar que todas as crianças participem da experiência que incentivem
a inclusão e adaptação e, se preciso for, mudar a rotina, de modo a propiciar a participação
e inclusão de todos. Aos professores tem a tarefa de fazer tentativas e gradativamente ir
oferecendo experiências que as crianças com autismo gostem possibilitar que elas possam
escolher vivências encorajadas sempre pelo grupo, que as outras crianças convidem para
participar das atividades planejadas pelo professor. Olhar atento do professor é fundamental no
acompanhamento da inclusão para que ocorram interações, mesmo que ainda não interfira, a
não ser quando solicitada ou para ampliar e desafiar seu desenvolvimento (VASQUES, 2003).
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REUNIÃO PEDAGÓGICA: UM PEQUENO ESPAÇO DE GRANDE
IMPORTÂNCIA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE
RESUMO: Este trabalho é o resultado de uma pesquisa e tem como objetivo mostrar a importância
da reunião pedagógica e a atuação do Professor Coordenador Pedagógico como mediador
do processo de formação continuada docente. Através das diferentes referências bibliográficas
pesquisadas bem como a análise é possível observar que a reunião pedagógica enquanto
momento coletivo de ação/reflexão é fundamental para a consolidação de estratégias e troca
de experiências a fim de atender o principal objetivo da proposta da formação continuada dos
professores bem como o de articular as demandas da rotina do ambiente escolar.

Palavras-chave: Professor Coordenador Pedagógico; Reunião Pedagógica; Formação Continuada.
31 - julho/2021 - Educar FCE

69

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

INTRODUÇÃO

P

ensando nas inúmeras atribuições que fazem parte da rotina do Coordenador Pedagógico, com certeza, pensar e planejar as reuniões pedagógicas ou as Aulas
de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPCs), representa um dos maiores desafios
dentro do ambiente escolar.
Faz-se necessário utilizar esse momento de articulação entre formação continuada dos
professores com as reais necessidades de aprendizagem dos alunos.
Nesse sentido, entender as concepções que permeiam a problemática sobre o que
deve realmente ser abordado nos momentos de reunião pedagógica e no papel do professor
coordenador sustenta a ideia principal dessa pesquisa: como atender as demandas pedagógicas frente às metas e prioridades da escola para organização das reuniões pedagógicas a
fim de realmente efetivar a função de caráter formativo como indicam as publicações oficiais?
Para atender a este questionamento realizou-se uma revisão bibliográfica com o intuito
de proporcionar uma reflexão a respeito da importância das Aulas de Trabalho Pedagógico
Coletivo para a realidade escolar.
Utilizando o conhecimento teórico produzido a respeito e das resoluções estaduais que
dispõe sobre o papel do Professor Coordenador serão abordados durante as reflexões dessa
pesquisa um dos dilemas que acompanha a prática do coordenador pedagógico: a necessidade de mobilizar os docentes a saírem do isolamento profissional para uma práxis coletiva
reflexiva através da função formativa que a reunião pedagógica possui.
Assim, este trabalho propõe-se a refletir sobre o campo de atuação do Professor Coordenador, o espaço e momento destinados à organização e discussão dos temas, entender
como realizar de forma efetiva as relações entre corpo docente e gestão de forma a atender às
expectativas da reunião pedagógica como instrumento de reflexão e ação entre os pares, bem
como espaço para troca de experiências e partilha dos saberes profissionais, fortalecendo
assim a ideia da necessidade de formação continuada dos professores e consequentemente
na melhoria da aprendizagem dos educandos.
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REUNIÃO PEDAGÓGICA:UM PEQUENO
ESPAÇO DE GRANDE IMPORTÂNCIA
PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA
DOCENTE - REUNIÃO PEDAGÓGICA:
REUNIR POR QUE E PARA QUÊ?
O mesmo homem não pode atravessar o
mesmo rio duas vezes, porque o homem
de ontem não é o mesmo homem, nem
o rio de ontem é o mesmo do hoje (HERÁCLITO).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, desde 1996, em seu Inciso V do Artigo 67, prevê a obrigatoriedade de os sistemas
públicos reservarem horas semanais, remuneradas e incluídas na jornada de trabalho.
Para que os docentes e a coordenação
pedagógica reúnam-se em momentos para
planejar e discutir ações coletivamente para
o aprimoramento da prática pedagógica e
garantir a formação continuada em serviço.
Assim define a Lei de Diretrizes e Bases:
Art.67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive
nos termos dos estatutos e dos planos
de carreira do magistério público:
v- período reservado aos estudos, planejamento e a avaliação, incluído na carga
de trabalho (BRASIL, 1996).

A organização desse período recebeu
o nome de reunião pedagógica ou Aulas de
Trabalho Pedagógico Coletivo, especificamente na rede estadual de São Paulo, atendendo
o disposto na Resolução SE nº 08 de 19 de
janeiro de 2012 que dispõe sobre a carga
horária dos docentes da rede estadual de ensino como segue:
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, considerando o disposto no § 4 º do artigo 2º
da Lei Federal n º 11.738, de 16 de julho
de 2008, que dispõe sobre a composição da
jornada de trabalho docente com observância
ao limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades
de interação com os educandos, resolve:

Artigo 2º - Para cumprimento do disposto
no artigo anterior, as jornadas de trabalho
docente passam a ser exercidas em aulas
de 50 (cinquenta minutos), na seguinte
conformidade: I) Jornada Integral de Trabalho Docente:
a) 32 (trinta e duas aulas);
b) 3 (três) aulas de trabalho pedagógico
coletivo na escola;
c) 13(treze) aulas de trabalho pedagógico em local de livre escolha;
II- Jornada Básica de Trabalho Docente:
a) 24 (vinte e quatro) aulas;
b) 2 ( duas) aulas de trabalho pedagógico coletivo na escola;
c) 10 (dez) aulas de trabalho pedagógico
em local de livre escolha.

Segundo Vasconcellos, (2009, p.121122), a escola tem um papel fundamental no
fortalecimento da convivência reflexiva, de forma
a permitir que todos os envolvidos no processo
pedagógico assumam tarefas em um nível cada
vez mais profundo e crítico, um encontro entre a
reflexão, ação sobre a realidade.
E para fortalecer essa convivência reflexiva, a instituição de ensino deve tratar essa
condição para a concretização de uma prática
transformadora, numa práxis libertadora, pensando na valorização do espaço de trabalho coletivo
ou reuniões pedagógicas como fonte essencial
de uma nova consciência participativa, utilizando
esse momento para interação, troca de experiências, socialização, modelização e partilha (VASCONCELLOS, 2010).
Ainda há um senso comum entre os professores de que as reuniões pedagógicas semanais devem assumir um caráter administrativo,
cujo objetivo principal seria apenas o de transmitir recados, informes, boletins ou ainda de que os
momentos de reunião pedagógica sirvam apenas para corrigir provas, preparar relatórios dos
alunos, realizar atendimento aos pais abandonando seu caráter formativo e fortalecendo sua
formação continuada (VASCONCELLOS, 2010).
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As ideias citadas acima reforçam um
paradigma de que a prática pedagógica está
intrinsecamente ligada apenas à concepção
de que a formação acadêmica é suficiente
para atender a todas as demandas de ensino
e aprendizagem, fortalecendo assim a dicotomia entre ação e reflexão coletiva, anulando assim o caráter formativo que as reuniões
pedagógicas proporcionam. Segundo Arroyo:
“A prática educativa quando refletida coletivamente é a melhor fonte de ensinamento
teórico e, sobretudo, de práticas mais comprometidas” (1982, p.106).
O pensamento de alguns educadores
de que a formação acadêmica é condição
fundamental para seu desempenho profissional está diretamente ligado à ideia de
frequentar cursos de capacitação, especialização, algumas palestras ou ainda de que
a experiência acumulada ao longo de anos
de trabalho são suficientes para favorecer o
processo de ensino e aprendizagem escolar
(VASCONCELLOS, 2010).
Porém, esse imaginário distância o educador de que apesar de haver diferenças e
semelhanças entre formação e desenvolvimento profissional, desqualifica a importância
da reunião pedagógica como espaço coletivo
de fortalecimento das relações interpessoais
e consequentemente criando um ambiente
individualista dentro de um mesmo contexto
(VASCONCELLOS, 2010). Abordando este
assunto, Muramoto coloca que:
O isolamento favorece o desajuste do
professor face às mudanças que vêm
ocorrendo na escola e na sociedade.
Trabalhadores que não se comunicam
horizontalmente, para a reflexão de sua
prática profissional, tendem a uma visão
parcial, truncada, do processo de trabalho, perdendo a possibilidade de controle
sobre esse processo (MURAMOTO, 1991,
p.41).

Sendo assim, a reunião pedagógica é
fundamental para promover a dinâmica entre
teoria e prática através das interações, modelizações de forma a garantir constantemente

uma autoavaliação das práticas pedagógicas
e estratégias adotadas favorecendo a melhoria do processo de ensino e aprendizagem
bem como afirma Torres:
As reuniões pedagógicas vêm sendo apontadas como espaço privilegiado nas ações
partilhadas do coordenador pedagógico
com os professores, nas quais ambos se
debruçam sobre as questões que emergem
da prática, refletindo sobre elas, buscando-lhes novas respostas e novos saberes, ao
mesmo tempo (Torres, 2007, p.45).

Mas, segundo Vasconcellos (2010), para
que a ideia de que as reuniões pedagógicas
semanais com o foco principal na formação
continuada do professor e consequentemente a melhoria do aprendizado do aluno há a
necessidade de considerar as demandas específicas e reais necessidades dessa formação, assim, o papel do Professor Coordenador
Pedagógico assume uma responsabilidade na
execução dessa tarefa e exercê-la de forma
significativa implica ter clareza sobre a dinâmica do processo de formação continuada que
deve ter objetivos bem claros bem como conhecer todos os desafios escolares.
Ainda de acordo com este autor, favorecer condições para que o professor se posicione como sujeito de sua formação continuada é um grande desafio para o Coordenador
Pedagógico, pois, por muitas vezes o educador acredita que apenas sua formação inicial
dará conta de todas as demandas pedagógicas e acredita também que nas reuniões
pedagógicas seu papel será o de apenas ouvir passivamente o coordenador dizer coisas,
que é uma perca de tempo, pois, a escola é
apenas seu local de trabalho, não acreditando
na reflexão coletiva.
Paulo Freire (1921-1997), como grande
educador que foi, acreditava que “Ninguém
educa ninguém, ninguém educa a si mesmo,
os homens se educam entre si, mediados pelo
mundo”. Entendemos que este pensamento sustenta a importância do estabelecimento da parceria do educador e coordenador pedagógico
fortalecendo o sentido da formação permanente
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durante as reuniões pedagógicas e da articulação dessa ação em uma atitude colaborativa,
reflexiva e conjunta partindo da ideia de que
o professor já é um profissional formado, com
experiências, saberes e conhecimentos. A este
respeito, (NÓVOA, 1992b, p. 26) afirma que:
O diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da
prática profissional”. E a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada
professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de
formando (NÓVOA, 1992b, p. 26).

Considerando e partindo dos saberes
de todos os envolvidos nesse processo e rompendo a ideia de isolamento e tomando como
ponto de partida a reflexão a partir da própria
prática, favorecer momentos de organização
coletiva através das reuniões pedagógicas semanais, é fundamental para estabelecer parcerias produtivas cujo objetivo é o de discutir
sobre os desafios do ambiente escolar.
Percebendo a necessidade do fortalecimento da mudança da prática pedagógica
isolada para a concepção de uma prática
coletiva, a regularidade das reuniões deve
ser um ponto importante a ser considerado,
pois, a inexistência ou irregularidade delas dificultam as mudanças reflexivas necessárias
para a uma nova postura educativa. De acordo com Vasconcellos (2010), algumas concepções do espaço são fundamentais para a
consolidação das reuniões pedagógicas:
• troca de experiências ( partilha de
dúvidas, inquietações, angústias, esperanças, práticas); sistematização
da própria prática: resgate do saber
docente;
• pesquisa: a partir da reflexão surge
a necessidade do estudo, através de
um contexto significativo;
• desenvolvimento da atitude de cooperação e co-responsabilidade;
• elaboração de formas de interven-

ção pessoais, através da reflexão
conjunta e/ou coletivas possibilitando a integração das diferentes áreas
ou níveis;
• avaliação do trabalho;
• replanejamento;
Assim, as reuniões pedagógicas semanais devem ser utilizadas como espaços onde
devem ser considerados todos os saberes
dos docentes e consequentemente tematizar, partilhar as experiências cotidianas em
sala de aula articulando todas as concepções
fortalecendo a sistematização da consciência
coletiva sobre a prática educativa, garantindo
a formação continuada do professor in loco
(VASCONCELLOS, 2010).
A esse respeito, no Estado de São Paulo,
através da Resolução da Secretaria Estadual
da Educação nº 88, de 19-12-2007 alterada
pela Resolução 53 de 26/06/2010, Resolução 8 de 15/02/2011 e pela Resolução 42
de 10/04/2012 retificada em 18/04/2012,
dispõe sobre a função gratificada de Professor Coordenador:
A Secretária da Educação, considerando que a coordenação pedagógica se constitui em um dos pilares estruturais da atual
política de melhoria da qualidade de ensino
e que os Professores Coordenadores atuam
como gestores implementadores dessa política com objetivos de:
-ampliar o domínio dos conhecimentos e
saberes dos alunos, elevando o nível de
desempenho escolar evidenciado pelos
instrumentos de avaliação externa e interna;
-intervir na prática docente, incentivando
os docentes a diversificarem as oportunidades de aprendizagem, visando à superação das dificuldades detectadas junto
aos alunos;
- promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos professores
designados, com vistas à eficácia e melhoria de seu trabalho (BRASIL, 2012).
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Art. 2º - O docente indicado para o
exercício da função de Professor Coordenador terá como atribuições:
I - acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os
resultados do desempenho dos alunos;
II - atuar no sentido de tornar as ações de
coordenação pedagógica espaço coletivo de construção permanente da prática
docente;
III - assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a
prática pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento profissional;
IV - assegurar a participação ativa de todos os professores do segmento/nível objeto da coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo e integrador
(BRASIL, 2012).

De acordo com o inciso III do Artigo 2º
desta Resolução, o trabalho do Coordenador
Pedagógico está intimamente ligado à formação continuada dos professores e seguindo
no inciso IV, assegurar a participação ativa de
todos os professores do segmento de atuação.
Segundo Vasconcellos (2010), a partir
da ideia de que a reunião pedagógica tem
como objetivo principal o de assegurar a formação continuada dos professores dentro do
espaço de trabalho, garantindo a participação
efetiva de todos os envolvidos nesse processo e a reflexão através da prática, intervindo diretamente na ação-reflexão-reflexão da
ação, o Coordenador Pedagógico deve estar
atento à articulação das necessidades do grupo bem como a do Projeto Político Pedagógico da instituição.
Ainda de acordo com este autor, ter
clareza nos objetivos e assuntos que serão
tratados durante as reuniões pedagógicas,
com a elaboração de pautas que atendam as
expectativas da demanda escolar e que estão

articuladas aos planos de ensino, reforçam a
negociação dos conteúdos entre os pares,
revisão das estratégias de ensino e garantia
de aprendizagem de todos os educandos.
Uma chave para assegurar essa ação
é a utilização de boas estratégias utilizadas
durante as reuniões pedagógicas, entre elas
a dupla conceitualização e a tematização da
prática. Délia Lerner (2002) explicita que:
[...] as situações de dupla conceitualização
têm um duplo objetivo: conseguir, por um
lado, que os professores construam conhecimentos sobre um objeto de ensino e, por
outro, que elaborem conhecimentos referentes às condições didáticas necessárias
para que seus alunos possam se apropriar
desse objeto (LERNER, 2002).

Ou seja, favorece o contato direto com
duas aprendizagens reconceitualizando uma
prática, através de elaboração de uma proposta desafiadora (situação de vivência do
objeto de aprendizagem), debate sobre as
condições de ensino (reflexão sobre os procedimentos de organização das estratégias
de forma e intervenções realizadas de forma
a garantir durante o processo a efetivação do
objeto de aprendizagem) e planejamento de
novas atividades.
De acordo com Lerner (2002), essa
situação deve ocorrer de forma a despertar
uma consciência investigativa sobre a prática
educativa e não simplesmente assumir caráter mensurativo. Os registros variados em
sala de aula devem ser objetos de análise e
reflexão e podem ser descritivos ou formas
de ferramentas tecnológicas como filmagens
e gravações de áudio.
A esse respeito, Gouveia ressalta a importância dessa estratégia formativa diante da
reflexão da aula registrada: “Diante do material documentado, os professores se colocam
em posição de investigar, levantar hipóteses,
identificar dificuldades, planejar alternativas
e encontrar no suporte teórico significado e
sustentação para a reconceitualização da prática” (GOUVEIA, 2012, p. 77).
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Mas, para a efetivação da tematização
da prática em sala de aula seja efetiva é necessário observar alguns aspectos como, por
exemplo, conteúdo específico, ter uma boa situação didática e ser elaborada coletivamente
pelo coordenador pedagógico e o grupo docente para então fundamentar teoricamente
a análise sobre a prática e explicitar os saberes didáticos com relação ao processo de
ensino e aprendizagem a fim de promover o
aprimoramento profissional bem como a reflexão sobre boas práticas de ensino (VASCONCELLOS, 2010).
Tardif (2002, p.11) afirma que “o saber
é sempre o saber de alguém que trabalha
alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer” e essa ideia colabora com
a intencionalidade do fortalecimento de que
boas práticas educativas precisam e devem
ser partilhadas.

COORDENADOR PEDAGÓGICO:
PERSPECTIVAS, POSSIBILIDADES E
DESAFIOS
Não é no silêncio que os homens se
fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão (PAULO FREIRE).
Atualmente, o Coordenador Pedagógico
atua diretamente na Equipe Gestora formada
pelo Diretor e Vice-Diretor e embora seu papel esteja definido através de resoluções, sua
função ainda não está bem definida por conta
das demandas burocráticas e as atividades
pedagógicas ficam sempre em segundo plano.
De acordo com Placco (1994):
[...] a ação do Coordenador Pedagógico,
tal qual a do professor, traz subjacente
um saber fazer, um saber ser e um saber
agir que envolvem respectivamente, às
dimensões técnica, humano-interacional
e política (PLACCO,1994, p.18).

Ainda de acordo com Placco (1994), os
aspectos citados acima, ocorrem de forma a
criar um processo que a autora denomina sincronicidade, e a esse respeito a autora afirma:

[...] esse processo dinâmico é o responsável pela mediação pedagógica e para
que essa mediação alcance as metas definidas, ou seja, assuma a práxis e sua
transformação a sincronicidade deve ser
vivida num processo consciente e crítico
(PLACCO,1994,p.19).

A este respeito, Fusari (2011) ressalta
que :
Compreender a essência do trabalho dos
educadores que estão na escola representa um desafio para todos os envolvidos nesse processo, especialmente para
o coordenador pedagógico. Sua atuação
tenderá a ser mais eficaz se ele tiver clareza conceitual e teórica sobre a função
da organização em que está inserido (FUSARI,2011, p.30).

Para Fusari (2011), “a escola é uma instituição social na qual ocorrem, de forma intencional e sistemática, o ensino e a aprendizagem de múltiplos conhecimentos produzidos
ao longo da história”. Assim, Fusari ressalta a
importância da atuação do coordenador, de
forma contínua e em serviço dos professores
vivenciada na construção conjunta do Projeto
Político Pedagógico:
Na prática, seu trabalho se inicia com
a compreensão de que o currículo formal é
um conjunto de indicações oriundas da Lei de
Diretrizes e Bases (LDB). Mediante uma leitura crítica da proposta da rede, cabe ao coordenador manter diálogo com os docentes
para construir, em um trabalho cooperativo,
o Projeto Político Pedagógico. O documento
se torna então um esforço para traçar o perfil
de aluno que aquela escola se compromete
a formar.
Mas é preciso responder a uma questão: "Que humanidade gostaríamos de ajudar
a construir em nossos jovens, uma vez que
a escola é um dos espaços em que eles se
formam, mas não o único?”(FUSARI, 2011,
p.30).
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Ainda, de acordo com Fusari,(2011), o
recurso da problematização da realidade vivida é uma estratégia significativa para fazer
com que os docentes saiam do individualismo e analisem de forma crítica, sempre à luz
de teorias da Educação a fim de construir
uma dinâmica reflexiva e colaborativa, apontando questionamentos para compreensão da
intencionalidade social e formadora da educação e dos educadores. Dessa forma, Fusari
(2011), ressalta:
É nesse movimento de lidar continuamente com elementos curriculares na perspectiva democrática e emancipatória que
se encontra a especificidade do trabalho
do coordenador pedagógico. Sua missão
equivale à de um maestro. Em vez de músicos, ele rege professores para que estes
repensem os princípios e objetivos educacionais, reconstruam os conhecimentos
curriculares, revejam os critérios de avaliação, reinventem os modos de interação
entre o educador e o educando e recriem
os métodos de ensino intra e extraescolares. É desse modo que sua atuação contribui efetivamente para a escola cumprir
sua função (FUSARI, 2011,p. 30).

Pensando em toda essa perspectiva, as
atribuições do Coordenador Pedagógico implica em superar desafios diários, cotidianos,
de ordem burocrática bem como das reais
necessidades da preservação da sua dimensão formativa, e reforçando as ideias dessas
exigências, Augusto (2006) destaca que só
é possível que o coordenador forme professores, ampliando o significado do dicionário
e para isso é preciso:
[...] dispor segundo certa ordem e método
as ações que colaboram para o fortalecimento das relações entre a cultura e a escola; organizar o produto da reflexão dos
professores, do planejamento, dos planos
de ensino e da avaliação da prática; arranjar as rotinas pedagógicas de acordo com
os desejos e as necessidades de todos;
e ligar e interligar pessoas, ampliando os
ambientes de aprendizagem (AUGUSTO,
2006).

E, isso nos remete a ideia de que:
[...] esse é o sentido de ser um bom coordenador, não de uma instituição, mas
de processos de aprendizagem e de desenvolvimento tão complexos como os
que temos nas escolas. Que os que desejam se responsabilizar por essa importante função vejam aqui um convite para
criar um estilo de coordenar (AUGUSTO,
2006).

Ser Coordenador Pedagógico inclui
construir representações sobre a atividade
profissional e desconstruir a imagem negativa
imposta aos profissionais da educação.
Na formação continuada, portanto, é
necessário investir na construção positiva da
identidade profissional , reforçando a importância e a responsabilidade dessa atividade
no contexto social e para fundamentar essa
ideia a reunião pedagógica é o mais importante instrumento de reflexão coletiva dentro
da escola no qual todos os envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem são fundamentais.

REUNIÃO PEDAGÓGICA: A CHAVE PARA
A ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E
PRÁTICA
A mente que se abre a uma nova ideia
jamais voltará ao seu tamanho original” (ALBERT EINSTEIN).
Pensando na articulação entre a função
do Coordenador Pedagógico e as demandas decorrentes da necessidade da formação continuada dos professores dentro dos
momentos de reuniões pedagógicas, se faz
necessário recorrer ao que diz Rios (2011)
sobre a concepção da denominação da função do Coordenador Pedagógico.
Na denominação do cargo, já se aponta
a tarefa básica: coordenar. Muitas vezes, já se
falou do sentido de ordenar. E comandar é um
dos primeiros que surgem. Quem coordena
comanda.
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Embora essa ideia tenda a ser rejeitada quando se trata de Educação, vale fazer
uma analogia com o trabalho de um regente
de orquestra, de um técnico de futebol ou de
alguém que é responsável por produzir, com
as respectivas equipes, um resultado favorável não só para o grupo, mas principalmente
para aqueles a quem se destina o trabalho:
os espectadores, no caso dos músicos, e a
torcida, no caso dos jogadores (obviamente,
os alunos, quando se pensa na escola).
Nesse sentido, Rios (2011), chama a
atenção para a dimensão ética do papel do
coordenador e que essa resulta de uma consciência que estimula a reflexão e a cooperação.
A formação continuada, segundo Christov (2007, p.9 apud GOMEZ, 1995) se faz necessária pela própria natureza do saber e do
fazer humanos, como práticas que se transformam constantemente e por isso devem ser
revistos e ampliados sempre.
Para entender a importância dos momentos de reunião pedagógica como espaço
de formação continuada docente, o Coordenador Pedagógico deve assumir seu papel
como essencial nesse processo de forma a
viabilizar e favorecer condições para que nesse momento todos possam participar efetivamente partindo dos saberes dos docentes e
propiciando momentos de interação e sistematização desses saberes.
Ainda em Christov (2007, p.10, apud
GOMÉZ, 1995) afirma que para “superar a racionalidade técnica é preciso partir da análise
das práticas dos professores quando enfrentam problemas complexos da vida escolar.”
E partindo dessa ideia, reforçar a prática da
reflexão coletiva, transformando diretamente
a práxis, como afirma Gómez (1995), citando
Kemmis:

A reflexão não é um processo mecânico,
nem simplesmente um exercício criativo
de construção de novas ideias, antes é
uma prática que exprime o nosso poder
para reconstruir a vida social, ao participar na comunicação, na tomada de decisões e na ação social (GÓMEZ, 1995).

Mas, para que essa reflexão atenda à
necessidade da transformação da práxis coletiva, o planejamento das ações pedagógicas
deve estar voltado aos desejos e necessidades de todos os envolvidos no processo educacional e nesse processo de elaboração do
projeto o Coordenador Pedagógico e nesse
contexto, Bruno (2007, p.15), afirma:
Podemos pensar em três visões possíveis
para o papel do coordenador: uma, como
representante dos objetivos e princípios
da rede escolar a que pertencem; outra,
educador que tem obrigação de favorecer a formação dos professores, colocando-os em contato com diversos autores
e experiências para que elaborem suas
próprias críticas e visões de escola (ainda que sob as diretrizes da rede em que
atuam) e, finalmente, como alguém que
tenta fazer valer suas convicções, impondo seu modelo para o projeto pedagógico
(BRUNO, 2007, p.15).

Perrenoud, (2002) acredita que o professor, por mais comprometido que seja com
o seu trabalho, nem sempre tem energia para
“se observar caminhar”. Muitas vezes, ele é
guiado por ações irrefletidas, pelo próprio
movimento do seu dia a dia, que o fazem
agir impulsivamente dentro de uma rotina já
estabelecida.
Relembrar e refletir sobre o próprio caminho percorrido pode ser revelador de práticas que precisam ser superadas, reconstruídas e/ou modificadas. Pode-se concluir
que nas reuniões pedagógicas o aprendizado coletivo e exercício da participação, do
respeito, da solidariedade, da apropriação e
da flexibilidade favorecem o rompimento do
individualismo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós
ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre (PAULO FREIRE).
Entendendo a importância da reunião pedagógica como instrumento essencial na formação
continuada docente, vale ressaltar que esse processo só terá fundamento se o objetivo for o de favorecer a dicotomia entre teoria e prática e romper com o isolamento pedagógico, cujo pensamento
é sustentado pela ideia de que a formação inicial acadêmica seja suficiente.
Dessa forma, a reunião pedagógica assume seu caráter formativo e fomenta a necessidade
da superação das dificuldades encontradas no cotidiano do coordenador pedagógico, entre elas a
de se reconhecer como sujeito de sua prática e co-organizador do ensino e também incentivador
dos educadores a buscar sua formação continuada de forma pró-ativa.
A reflexão coletiva mobiliza a troca de experiências, saberes, práticas vivenciadas, dúvidas
troca de saberes e nesse sentido a organização das reuniões pedagógicas, justificam-se por si só
sua especificidade: reunir para discutir questões pedagógicas a fim de contribuir para a melhoria no
ensino e aprendizagem dos educandos.
Considerar a importância da atuação do Coordenador Pedagógico, dentro dos momentos de
reunião pedagógica, implica ir além das questões das demandas escolares, significa atuar diretamente como modalizador de práticas pedagógicas capazes de assegurar na prática docente o reflexo
da intencionalidade da práxis reflexiva coletiva.
Assim, a prática do trabalho do Coordenador Pedagógico é fundamentada num processo
intencional, sistemático e reflexivo de forma a colaborar para uma ação transformadora, no qual
leva o educador a sair do comodismo do individualismo e atuar colaborativamente em um grupo
pertencente à.
As reuniões pedagógicas fortalecem as dinâmicas reflexivas e intencionais de aprendizagem,
no qual os educadores são mediadores de um processo que tem um caráter social cujo objetivo é
o de formar cidadãos conscientes, críticos e também reflexivos.
Então, desestabilizar o pensamento solitário e sensibilizar os educadores a entenderem a importância dos momentos das reuniões pedagógicas como momento de formação continuada requer
que sejam estabelecidas parcerias através de diálogos, elementos chaves para que este espaço
coletivo garanta sua especificidade formativa.
Ainda pensando na organização das reuniões pedagógicas, há de se considerar que os professores já trazem um saber e precisam reconhecer que o “o que eles já sabem pode ser modificado,
melhorado, trocado, ratificado, reconstruído, refeito ou abandonado”. Pensar em como trabalhar saberes diversos nas reuniões pedagógicas considerando os diferentes saberes e diferentes experiências?
É necessário ouvir os professores nesses momentos de formação e identificar que saberes
trazem e propor um exercício saudável de confrontação e análise de perspectivas.
Na formação continuada, portanto, é necessário investir na construção positiva da identidade
profissional coletiva, reforçando a importância e a responsabilidade dessa atividade no contexto social. De acordo com Freire: “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática, sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo” (FREIRE,1996, p.12).
Pensando no cotidiano escolar frente às demandas das atribuições do Coordenador Pedagógico, a formação continuada é um tema muito importante e abrangente, que deve ser considerado
pela sua dimensão social.
No entanto, o espaço destinado à formação continuada dentro do ambiente escolar é razoavelmente pequeno diante de tantas necessidades. Sendo assim, todos os envolvidos nessa
dinâmica devem e precisam colaborar de forma atuante, efetiva, reflexiva e respeitosa,
Pois, assim, só assim o caráter formativo e social das reuniões pedagógicas cumprirá
satisfatoriamente seu propósito.
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O ENSINO DE ARTES NAS ESCOLAS REGULARES PARA
CRIANÇAS AUTISTAS
RESUMO: Este artigo tem como principal objetivo apresentar um estudo sobre como a Arte, com as
suas múltiplas linguagens, especialmente as artes visuais, como pintura, desenho e modelagem,
como sendo um instrumento de socialização, auxiliando na aprendizagem, no desenvolvimento
psicomotor, cognitivo e emocional, promovendo a autoestima para os indivíduos com Transtorno
do Espectro Autista (TEA). Os professores precisam buscar atividades para auxiliar esses
alunos, sem esquecer que devem ser para todos os seus alunos, evidenciando a Arte como
um instrumento importante meio de aprendizagem dos alunos que apresentam algum tipo de
deficiência contribuindo com a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os alunos. Um ponto
importante a ser trabalhado ainda, são as formações dos professores para atender aos alunos
com TEA, é necessário buscar novos estudos, buscando sempre a melhoria na qualidade de
ensino, contribuindo sempre para o desenvolvimento de práticas educativas voltadas a atender
aos alunos que precisam de atividades diversificadas.

Palavras-chave: Aprendizagem; Arte; Educação Especial; Síndrome de Asperger; Transtorno
Espectro Autista (TEA).
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INTRODUÇÃO

E

sse trabalho visa mostrar o quanto as artes podem ser trabalhadas com alunos
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com o objetivo de examinar várias
possibilidades de atuação da arte, especialmente na linguagem das artes visuais,
como: desenho, pintura em papel e corporal, modelagem com diversos materiais.
O trabalho com artes visa sempre a socialização, sendo um incremento do aprendizado, desenvolvimento psicomotor, cognitivo e emocional, promovendo a autoestima, meio de
recreação e de lazer para todos os alunos.
Este artigo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica, podendo ser aplicado
em qualquer ano escolar, atendendo a todos os alunos, a problemática pesquisada visa trabalhar como a Arte com as crianças autistas.
Isto pode contribuir com a aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, na melhoria
psicomotora e emocional, na socialização de pessoas com TEA, utilizando materiais e técnicas diversificadas.
No desenvolver dessa pesquisa procurou-se fazer reflexões sobre a importância das
atividades motoras na educação de crianças pequenas, aprofundando o conhecimento de
que a educação pelo movimento é extremamente importante para o desenvolvimento integral
da criança, pois para ela, brincar é a forma mais prazerosa de interagir com a vida.
Por conta dos avanços nos estudos da medicina e da neurociência, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM=5 (2014, p.53), diz que, o TEA engloba
transtornos que antes eram chamados de:
• autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno de Asperger.
Com esses estudos o autismo passou a fazer parte de um espectro, encontrando várias
subcategorias, fazendo uma fusão no transtorno autista com o de Asperger e transtorno global
do desenvolvimento no transtorno do espectro autista.
O autismo como várias outras síndromes trazem prejuízos com intensidades que vão de
leve a grave nos domínios de comunicação social e de comportamentos restritivos e repetitivos
em vez de construir transtornos distintos.
Dentro dos subgrupos, há um conjunto de categorias em comum, e essas divisões foram
criadas a fim de melhorar a sensibilidade e a especificidade dos critérios para o diagnóstico
de transtorno do espectro autista e para identificar um tratamento mais adequado visando
determinado prejuízo que o indivíduo apresenta.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NA
REDE REGULAR DE ENSINO PÚBLICO
PARA AS CRIANÇAS AUTISTAS
A educação escolar e a universitária,
para as pessoas com necessidades especiais, é garantida pela Constituição de 1988,
(BRASIL, 1988), estabelece que todas as
pessoas tenham direito à escolarização e à
igualdade de condições para o acesso e a
permanência de todos na escola.
Em 1996, a Lei 9.394, Lei de Diretrizes
e Bases– LDB, (BRASIL, 1996), veio reforçar
a gratuidade e a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado, especialmente na rede pública, às pessoas com necessidades especiais.
A Resolução CNE/CEB nº 2, de 2001,
institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica ressaltando, no Art. 2º, que:
Os sistemas de ensino devem matricular
todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais
especiais, assegurando as condições
necessárias para uma educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001 apud
CARNEIRO, 2015, p. 28).

Essa resolução garante o acesso às
pessoas com necessidades especiais a frequentarem a escola regularmente gratuitamente, sendo que a instituição deve se organizar,
atender e educar crianças com necessidades
especiais da mesma forma que os demais
alunos, a fim de que todos tenham uma educação unificada e de qualidade.
A Resolução n.º 4, de 2009 institui as
Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado (AEE) na Educação Básica, na modalidade Educação Especial, preconiza no Art.1º:

Para a implementação do Decreto nº
6.571/2008, os sistemas de ensino devem
matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento
Educacional Especializado (AEE), ofertado
em salas de recursos multifuncionais ou
em centros de Atendimento Educacional
Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos (BRASIL,
2009 apud CARNEIRO, 2015, p. 28).

O contexto escolar favorece a construção dos conhecimentos e dos valores da
pessoa autista, auxiliando-o especialmente na
construção da sua identidade cultural. Isto a
possibilita participar, interagir e comunicar
com as diferentes personalidades de cada
indivíduo.
Diante deste aspecto é que se constrói
a inclusão social (GÓMEZ; TERÁN, 2014). Os
autores ainda relatam que a escola e a sociedade, tem a responsabilidade de fornecer:
[...] conhecimentos de acordo com cada
contexto-, e se a sociedade é composta
por uma multiplicidade de indivíduos com
necessidades diferentes, não há porque
separar uns dos outros. A escola que inclua a todos com as diferenças próprias de
cada um, é a melhor maneira de tornar a
sociedade mais humana (GÓMEZ; TERÁN,
2014 apud CARNEIRO, 2015, p. 29).

Segundo Chiote (2013), é preciso detalhar um pouco mais a importância da educação escolar para o desenvolvimento do
tratamento das pessoas que têm o espectro
autista, destacando também que:
A inclusão escolar possibilita à criança
com Autismo o encontro com outras crianças, cada uma em sua singularidade, o
que muitas vezes não acontece em outros espaços pelos quais circula, que frequentemente procuram um atendimento
individual. O espaço escolar possibilita a
vivência e as experiências infantis a partir
da relação com outras crianças. A escola
é o lugar da criança (CHIOTE, 2013 apud
CARNEIRO, 2015, p. 29).
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O PROCESSO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Desde do início do ano de 2000 tem
ocorrido um aumento significativo da inserção
escolar de alunos com Autismo, mesmo que
o número de matrículas não correspondam,
pois nem todos os alunos que possuem autismo, tenham um laudo que comprove.
Esse aumento de alunos com algum
transtorno deveria ser mais significante, pois
o número de pessoas com Autismo é superior aos que possuem Síndrome de Down, e
por isso deveria ter mais matrículas, mas por
conta da não compreensão das famílias, muitas crianças com Autismo nem frequentam as
salas de aula.
O direito de acesso ao ensino é um exercício de cidadania. O cidadão independente
de sua condição física, psicológica, moral,
econômica e social tem o direito assegurado
pelo Decreto nº 6.094/2007, de usufruir os
espaços municipais, estaduais, e federais de
educação.
Contudo, a existência desse conjunto
de leis, que atuam como agentes reguladores
que garantem o acesso de pessoas com autismo e outras deficiências à educação, não
assegura que os educadores saibam auxiliá-los no seu processo educativo.
Este fenômeno se depara com a realidade precária do educador na forma de
condução do processo educativo, para que
o direito a ter educação seja cumprido satisfatoriamente (SELAU E HAMMES, 2009 apud
PAPIM; SÁNCHEZ, 2013, p. 29),
Ou poucos alunos com autismo estão
matriculados em escolas, sejam elas regulares ou especiais, ou muitos alunos
com autismo foram enquadrados em
outras categorias, como a de condutas
típicas, que representa 12,4% das matrículas, ou mesmo na de deficiência mental
que representa 43,4%. As duas hipóteses
são bastante viáveis, considerando que
a complexidade da condição do autismo

pode ser um fator que dificulte a entrada
de pessoas com esse diagnóstico em escolas. Por outro lado, a falta de diagnóstico diferencial mais preciso pode levar
ao enquadramento dessas pessoas na
categoria de condutas típicas, devido a
presença de comportamentos típicos no
autismo, ou ainda na categoria de deficiência mental, em função da alta porcentagem de deficiência intelectual associada ao autismo (GOMES; MENDES, 2010
apud PAULINO, 2015. p. 13).

As escolas podem trazer inúmeras vantagens no desenvolvimento dessas crianças,
precisamos acreditar e defender a inclusão
escolar, buscando uma melhoria de vida das
pessoas que possuem autismo.
E, a inclusão dessas crianças ainda está
em desenvolvimento por conta dos diferentes
modos de compreender essas crianças, seus
desenvolvimentos e as divergências em relação aos diferentes graus de autismo.
Sabemos que a escolarização ficou a
cargo de instituições especializadas em educação especial, por muitos anos, o atendimento às essas crianças estavam baseados
no modelo clínico no qual o trabalho educativo que era centrado na deficiência do aluno,
buscando corrigir e amenizar déficit, criando
assim a imagem de uma criança incapaz de
se desenvolver e aprender.
Ao incluirmos as crianças com autismo,
em uma sala comum, é preciso proporcionar
às crianças com autismo aprendizagens significativas, buscando suas potencialidades,
constituindo, assim, o sujeito como um ser
que aprende, consegue pensar, sentir, participando de um grupo social e se desenvolve
com esse grupo e a partir dele, com toda a
sua singularidade, como os demais.
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GERANDO NOVOS DISPOSITIVOS PARA
MELHOR COMPREENSÃO DOS ALUNOS
COM AUTISMO
A maior dificuldade de manter o autista
na escola regular é a socialização, haja vista
que o desenvolvimento dependerá dos estímulos oferecidos pelo ambiente que o cerca,
para tanto o grupo em que se encontra inserido necessita estar ciente das suas necessidades e conscientes das ações que permitirão
uma aproximação e reciprocidade.
A inclusão do sujeito deve ser realizada de diversas maneiras a escola aberta ao
plano de trabalho transdisciplinar, discutida
anteriormente, a participação dos pais nas atividades da escola, manutenção diária dos estímulos oferecidos, trabalhando em parceria
com a escola e aderindo a sua metodologia e,
por fim, envolver toda a equipe, desde a servente até a diretoria, fornecendo informações,
atualizações e materiais de apoio.
Estimular o desenvolvimento social e
comunicativo da criança autista pode ser o
começo de um trabalho bem sucedido, se
iniciado ainda na infância, conforme Cleonice
Bosa enfatiza: “Portanto, com crianças pequenas, a prioridade deveria ser a terapia da fala,
da interação sócio linguagem, educação especial e suporte familiar” (BOSA, 1998, p. 6).
A criança autista pode ter um grande
déficit nas habilidades de comunicação verbal e alternativas que devem ser utilizadas
para ser realizada, o sistema com figuras e
fotos pode facilitar a comunicação e melhorar
sua capacidade de compreensão.
Mostrar figuras relacionadas com as
atividades propostas, procurando evidenciar
toda a rotina do horário escolar como da hora
do lanche, parque, artes, desenho e tudo que
fizer parte do planejamento.

Nem todo autista possui os mesmos
comprometimentos e necessidades, por isso
as atividades devem estar de acordo com as
peculiaridades que apresenta.
No entanto, várias escolas realizam a
mesma proposta de ensinar por métodos visuais, buscando a compreensão e articulação. Como a capacidade imaginativa do autista apresenta comprometimentos severos,
as figuras e fotos precisam ter significados
preciso, fotos de expressões como tristeza,
alegrias, choros e relação de afeto não tem
efeito desejado pela falta de habilidade de
identificar expressões gestuais, conforme
descreveu Beyer:
O indivíduo com autismo mantém-se privado dessa capacidade pela dificuldade
em representar mentalmente situações
de conflito, muito menos em analisá-las
e interpretá-las racionalmente. Assim,
na maioria das situações ele ou ela não
reconhece expressões de emoções ou
não lida com conteúdos afetivos,porque
os estados mentais correspondentes a
tais vivências permanecem obscuros.
Em outras palavras, eles têm dificuldade
em usar seus próprios estados mentais
para refletir como os outros podem estar
pensando ou sentindo (BEYER, 2002, p.
113).

O professor pode introduzir figuras de
alimentos, as ilustrações devem ficar visíveis
a todos do grupo e estimular situações de
interação e socialização.
Os brinquedos devem estimular sua
capacidade cognitiva e a aproximação com
outras crianças e nesse momento ilustrar situações de brinquedos sendo manuseados por
crianças e situações sugerindo o cuidado e a
interação com o brinquedo ou jogo (BEYER,
2002).

31 - julho/2021 - Educar FCE

85

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

A linguagem deve receber estímulos
constantes para que a criança manifeste seus
desejos e necessidades usando a fala, por
isso a necessidade de iniciar o processo de
comunicação por meio de símbolos.
Porém não utilizar apenas essa ferramenta como instrumento de comunicação e
procurar estímulos que despertem o interesse
pela linguagem oral. A música e as histórias
minimamente fantasiosas podem colaborar
com o desenvolvimento da linguagem e ajudar a diminuir comportamentos inapropriados,
uma vez que os estímulos irão expandir seus
tópicos de interesse e as ilustrações podem
facilitar sua compreensão sobre a atividade
proposta (BEYER, 2002).

Observar a trajetória do aluno e perceber
que por meio dos estímulos oferecidos pela
escola, em parceria com a família e demais
profissionais, a criança conseguiu interagir e
expressar-se utilizando diferentes linguagens
e adaptou-se a rotina que inicialmente parecia
impossível, repercute em imensa satisfação a
todos que se envolveram e ajudaram a construir essa trajetória de progressos (BEYER,
2002).
Assim como alfabetizar uma criança
proporciona ao professor uma imensa satisfação, favorecer a socialização e a linguagem
de uma criança com transtorno invasivo do
desenvolvimento renova e gratifica qualquer
profissional da área da educação.

Essas atividades descritas acima apresentam resultados mais expressivos se o
autista tiver uma facilitadora, que poderá auxiliá-lo nas atividades do dia, estimulando e
direcionando sua atenção, evitando movimentos estereotipados e o foco em um determinado objeto, deixando-o absorto e alheio aos
acontecimentos ao seu redor.
O espaço escolar deve oferecer o ele
entre todas as crianças, o contato por parte
das crianças só será possível se as demonstrações de carinho, afeto e solidariedade partir dos adultos e o envolvimento com a situação demonstrarem real prazer a todos os
integrantes da instituição.
Acolher, buscar, tratar, aprender e conviver são palavras ”mágicas” de toda instituição que atua com responsabilidade e amor
à educação. Incluir não significa aceitar e sim
trabalhar para obter resultados expressivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a intenção de tornar a escola um ambiente mais agradável aproximando o aluno
das atividades realizadas de forma prazerosa e realmente eficaz ao seu conhecimento o docente deve se apropriar de recursos que diversifiquem sua prática pedagógica.
Indo à busca daquilo que torne o espaço da sala de aula, divertido, descontraído e
aconchegante fazendo do lúdico uma forma de aprendizagem que une professor e aluno numa
aventura riquíssima de conhecimento.
Para isso, o professor deve estar em constante busca de conhecimento aperfeiçoando
sua prática dentro de um processo necessário ao desenvolvimento da criança, como também
saber identificar as etapas que ela deve conquistar, se conscientizando da importância do
movimento no contexto da sala de aula.
Movimentar-se na realidade da Educação Infantil é de suma importância, embora se
tenha consciência que a utilização do brincar na prática educacional vai muito além do ambiente educativo, podendo fazer parte do fazer pedagógico durante todas as etapas da vida
escolar da criança.
A educação de crianças pequenas tem por obrigação criar situações que levem seus
educandos a um ambiente rico em atividades que envolvam a ludicidade.
O movimento já que muitas delas atualmente passam grande parte da sua vida em
instituições que atendem a crianças de 0 a 6 anos de idade, favorecendo um ambiente nas
quais elas possam viver, sonhar, criar e aprenderem a ser o que realmente são simplesmente
crianças.
Ficou evidente que o movimento por meio do lúdico proporciona um desenvolvimento
prazeroso, sendo natural ao mundo infantil. Por meio das brincadeiras a criança aumenta sua
independência, estimula seu desenvolvimento físico e mental propiciando uma adaptação
social consciente e autônoma.
Por meio deste estudo foi possível compreender a importância da educação pelo movimento e ressaltar seu significado ao mundo infantil, universo pelo qual a criança pode conhecer, compreender e construir seus conhecimentos.
Sua contribuição vai muito além, formando seres capazes de pensar por conta própria,
interagindo com um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades.
Avançar na busca de um ensinar por meio da educação pelo movimento contribuirá
para uma educação de qualidade que realmente se preocupe com as reais necessidades da
criança.
É preciso conhecer o mundo infantil, fazer parte dos sonhos e das brincadeiras das
crianças, só assim nós educadores teremos condições de entender seus desejos, conflitos
e ansiedades.
Os educadores que buscam transformar o brincar em um trabalho pedagógico devem
fazer disso experiências no qual no papel de mediadores do conhecimento busquem o verdadeiro significado da aprendizagem criando na criança o desejo e o prazer pela busca do
conhecimento.
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Essa nova visão do ensino procura promover uma transformação, fazendo do movimento um caminho a ser trilhado no contexto escolar não só pela óptica dos grandes teóricos e
pesquisadores no assunto.
Mas também, pelas percepções e valores de cada professor quanto às reais necessidades, interesses e habilidades de suas crianças, dentro de uma perspectiva real no qual haja
uma conscientização das instituições de Educação Infantil acerca da educação psicomotora
na formação integral da criança.
A educação psicomotora precisa deixar de ser apenas pensamento nos meios educacionais e transforma-se em ação, passar de uma atitude reflexiva a uma vivência prática, se
formando um conceito no qual as expressões físicas não são só uma linguagem simbólica,
essencial ao desenvolvimento humano, mas também um fazer amplo atravessado por práticas
e atitudes do educador frente às crianças, assumido assim as expressões corporais como
atividade lúdica em todas as propostas educacionais.
É importante ressaltar que a ação do educador deve se basear na ampliação das atividades linguísticas e culturais, alimentando o imaginário infantil, enriquecendo as mais complexas
relações que vão se estabelecendo.
A observação é um aliado imprescindível na tarefa do educador por meio dela ele terá
condições de elaborar atividades pedagógicas que desenvolvam os conceitos que as crianças
já estão elaborando e que sejam condizentes e adequadas às possibilidades de interação e
compreensão de cada uma.
Se faz necessário deixar claro que as questões relacionadas à educação psicomotora
sempre vão merecer um estudo contínuo para aqueles que buscam se enveredar por esses
caminhos, contribuindo para o desenvolvimento da criança e das novas práticas educativas
na educação infantil.
Assim como fazer com que os educadores repensem sua prática, considerando uma
possível mudança, conhecendo de forma clara e consciente a função do movimento nos processos cognitivos e sociais da primeira infância.
A educação motora está distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira
vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação inerente na criança, no adolescente.
No jovem e no adulto e aparece sempre como uma forma transacional em direção a
algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento individual em
permutações com o pensamento coletivo.
Educar por meio da educação psicomotora tem um significado complexo e profundo e
está presente em todas as etapas da vida. Ao observar as brincadeiras infantis é possível perceber que quando uma criança brinca, ela não está simplesmente brincando e se divertindo;
está desenvolvendo e operando inúmeras funções cognitivas e sociais.
É fundamental contribuir para que tais elementos da cultura lúdica corporal permaneçam e prossigam ainda por muito tempo, auxiliando e promovendo
saúde mental, emocional e social.
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ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema,
conhecer e compreender o processo de alfabetização na educação de jovens e adultos da
prefeitura municipal de São Paulo, de modo 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. Com base nos princípios éticos, da capacidade reflexiva
dos conjuntos de normas e princípios que se baseia na cultura e nos costumes da convivência
de uma sociedade justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito á dignidade da pessoa
humana, compromisso de combater e eliminar preconceitos e discriminação, conhecer-se e
conviver. Por meio dos princípios políticos direitos e deveres, democracia, equidade no acesso à
saúde, educação e bens culturais, igualdade de direitos nas faixas etárias, redução da pobreza
e desigualdade social e os princípios estéticos na formação da sensibilidade, racionalidade e
criatividade.

Palavras-chave: Educação; Jovens e Adultos; Alfabetização; Diversidade.
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INTRODUÇÃO
A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização
como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais
reprodutoras da ordem social. A partir do processo de democratização da educação se evidencia o
paradoxo inclusão/exclusão, quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam
excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola.
Característica principal da Educação de Jovens e Adultos- EJA é a especificidade e a diversidade do seu público-alvo, jovens e adultos que, por diversas razões, não concluíram seus estudos
na idade escolar esperada.
De modo em que parte deste público já possui obrigações sociais consolidadas, responsabilidades nos seus lares e na educação dos filhos, trabalham cotidianamente ou estão em busca de
uma nova colocação no mercado de trabalho, na perspectiva de uma vida com melhores condições
sociais.
Trata-se de uma modalidade que abarca jovens e adultos apartados do chamado sistema regular, uma multiplicidade de sujeitos que tiveram, de alguma forma, seu direito à educação negado
ao longo de sua trajetória de vida.
Ainda que marcados por diferentes contextos e histórias de vida, esses jovens e adultos têm
um ponto em comum, optam por desempenhar o papel de estudantes da EJA com aspirações em
construir uma nova história no presente
e ampliar suas possibilidades de planejar seu futuro.
É de grande valia, incentivar e propiciar a construção, diferentes experiências, em seus mais
variados modos, permeadas por inúmeras variações de gênero, espaço geográfico, classe social,
religião, grupo de pertencimento dentre tantos outros.
Nesse sentido, o currículo deve ser concebido como um campo aberto à diversidade, a qual não
diz respeito ao que cada estudante poderia aprender em relação a conteúdos, mas sim às distintas formas de aprender de cada estudante na relação com seus contextos de vida. Defende-se,
portanto, a apresentação de conteúdos comuns a partir de práticas e recursos pedagógicos que
garantam a todos o direito ao aprendizado e ao desenvolvimento integral. Para efetivar esse processo de mediação pedagógica, ao planejar, o professor precisa considerar as diferentes formas de
aprender, criando, assim, estratégias e oportunidades para todos os estudantes. Tal consideração
aos diferentes estilos cognitivos faz do professor um pesquisador contínuo sobre os processos
de aprendizagem (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa, 2019 p.25).

Dessa forma é necessário desenvolver um trabalho que tem como pressuposto a heterogeneidade e não a homogeneidade, formulando estratégias que façam proveito desta heterogeneidade
sem uma perspectiva homogeneizante do grupo de estudantes em uma sala de aula.
Um grupo heterogêneo é a possibilidade de exercer o diálogo, a cooperação, ampliando, ao
mesmo tempo, as capacidades dos indivíduos, considerando as características e as expectativas
desse público, que precisam para ser conhecida pela equipe escolar, é fundamental oferecer-lhe
oportunidades de retomada e continuidade dos estudos que considerem seus diferentes repertórios
culturais e conhecimentos obtidos por meio da experiência.
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Observadas as experiências escolares anteriores que podem representar histórias de descontinuidades e insucessos que requerem superação e respeito ao ritmo próprio de aprendizagem de
cada estudante, fomenta a necessidade do compromisso em propor um currículo que considere as
especificidades desse público mediante a articulação entre os saberes escolares e aqueles obtidos
por meio de suas experiências de vida. Neste sentido explicitam Catelli Junior et al. (2013):
Da diversidade de sujeitos da EJA, é possível identificar como ponto em comum as marcas de
discriminação, desigualdade e exclusão que permearam suas vidas e suas relações com a escola.
Para que a educação de jovens e adultos se consolide, de fato, como um espaço para a garantia
do direito à educação dessa parcela da população é preciso, antes de tudo, reconhecer as necessidades e demandas específicas desses grupos. Nesse sentido, o currículo emerge como campo
de intervenção e disputa: seja a disputa pelos sentidos da educação ou pelo interesse desse
público de jovens e adultos que permanecem à margem da escola (CATELLI et al., 2013, p. 171).

Considerando a complexidade envolvida na elaboração de novos paradigmas pedagógicos
para estes sujeitos. A interdisciplinaridade bem como a interculturalidade, se apresenta como temáticas e estratégias norteadoras, constituintes de uma prática pedagógica contextualizada com função
social definida.
Inserir o estudante da EJA em um contexto de educação focado no diálogo e na aprendizagem
significativa, com elementos contemporâneos de linguagem e relevantes para as diferentes faixas
etárias, é fundamental. Para Paulo Freire, o diálogo:
É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do
amor, da humanidade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, somente o diálogo comunica.
E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé no próximo, se fazem críticos na procura de algo e se produz uma relação de “empatia” entre ambos. Só
ali há comunicação. O diálogo é, portanto, o caminho indispensável, não somente nas questões
vitais para nossa ordem política, mas em todos os sentidos da existência. (FREIRE, 1979, p. 93).

Prioritariamente assegurar nesta modalidade aos envolvidos no processo educacional, de
forma que o ingresso ou retomada da vida escolar se apresenta como possibilidade de mudança
ao longo da vida e não apenas o cumprimento formal de uma etapa de escolarização.
A autonomia dos estabelecimentos de ensino para compor os projetos pedagógicos, no
cumprimento do exigido pelo Art. 26A da Lei 9394/1996, permite que se avalie a colaboração das
comunidades. Caberá, aos sistemas de ensino, às mantenedoras, à coordenação pedagógica dos
estabelecimentos de ensino e aos professores, estabelecer conteúdos de ensino, unidades de estudos, projetos e programas, abrangendo os diferentes componentes curriculares.
A educação de jovens e adultos é um campo que ultrapassa o limite da escolarização proposta
para crianças e adolescentes, trazendo as questões demandadas por esses sujeitos para ampliarem
sua participação na vida social, incluindo-se aí a formação política, as questões culturais, os temas
sociais e do mundo do trabalho.
De modo que a EJA tem como pilar o desafio de empreender o diálogo entre as diversas
áreas de conhecimento, os diferentes grupos sociais, e, em uma perspectiva intersetorial, incluir os
setores relacionados com o trabalho, a saúde, o meio ambiente e a cultura, sem perder de vista a
especificidade de seus sujeitos, suas experiências de vida e uma maior participação na vida social.
Como afirma Paulo Freire: “Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre
o homem e de uma análise sobre suas condições culturais. Não há educação fora das sociedades
humanas e não há homens isolados” (FREIRE, 1979, p. 82).
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ALFABETIZAÇÃO NA EJA E SUAS
CONCEPÇÕES
Refletir sobre as concepções de alfabetização, discutir as práticas pedagógicas do
trabalho de alfabetização de jovens e adultos,
a partir da reflexão sobre a história, os percursos metodológicos e as possibilidades de
ação, com sujeitos múltiplos da EJA, fomentam um percurso significativo na construção
de conhecimentos e saberes.
As declarações dos programas, métodos, manuais que os educandos deverão ter
seu raciocínio estimulado, a criatividade aguçada, o ensino, as práticas em grande parte,
ainda continuam envelhecidas em práticas
tradicionais, que supõe o aprendizado através
da repetição, memorização, cópia de modelos, mecanização.
O processo de Alfabetização e letramento, de modo a garantir as especificidades
de modo prático, social e funcional, garantindo atividades significativas e reais, de acordo com as necessidades, especificidades,
particularidades de cada educando em sua
individualidade e no seu coletivo,
Há uma diferença entre “linguagem escrita” e “escrita”, sendo essa última uma
ferramenta tecnológica que permite registrar, por meio de um sistema de representação, a palavra e o texto produzido. Pela
escrita – um sistema de representação
alfabético dos sons da fala, no caso da
escrita da Língua Portuguesa –podemos
grafar inclusive textos orais. Já a linguagem escrita diferentemente da escrita
da linguagem – é mais do que o registro gráfico de um texto: é uma forma de
organizar um discurso, previamente ao
momento de se fazer conhecer pelo seu
interlocutor; é um modo de organizar um
discurso de maneira que se possa recuperá-lo posteriormente, tal como elaborado
pelo seu produtor. Dessa forma, entende-se uma organização textual que requer,
por exemplo, a apresentação de todas as
referências contextuais do momento de
produção – ou, principalmente, daquelas

que o produtor considera imprescindíveis
para a compreensão do que está sendo
dito – sob pena de o leitor não conseguir
recuperá-las e, assim, não compreender o
que leu (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua
Portuguesa, 2019 p.68).

Para além de questões relacionadas ao
ato da leitura e escrita, o desenvolvimento de
estratégias e levantamento de hipótese, são
extremamente necessários no processo de
alfabetização de jovens e adultos.
Freire 1991, afirma “Não basta saber
ler Eva viu a viu a uva, é preciso compreender qual posição Eva ocupa em seu contexto
social”. Nessa perspectiva da educação, ir
além da mera decodificação, para a clareza
da intencionalidade social, da proposta da
Alfabetização na perspectiva do Letramento,
a inserção social do educando nas práticas
sociais de leitura e escrita.
Ampliando o repertório dos estudantes,
através do levantando hipóteses de leitura e
escrita, com intencionalidade claras e definidas, imerso em práticas sociais significativas
de leitura e escrita na sociedade, a qual está
inserido, em pertencimento real ao contexto,
diferentemente, quando induzido ao trabalho
de memorização, repetição, mecanização,
sem contextualização e desvinculada da realidade dos estudantes da EJA.
Considerando as múltiplas funções sociais de leitura e escrita, o educando será
capaz de refletir criticamente e ativamente sobre o meio em que vive, para além do que o
simples domínio de uma tecnologia, inserindo
o educando em práticas sociais de produção
de conhecimento, assumindo uma postura
que leve o educando, enxergar suas construções e conquistas para além dos muros da
escola.
Nos últimos anos a alfabetização de jovens e adultos tem trilhado um percurso, cujo
foco central da aquisição do sistema de escrita se ancora numa perspectiva emancipa31 - julho/2021 - Educar FCE
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tória, visando a transformação da realidade,
por meio do referencial de Paulo Freire.

E para Soares, (2001 p. 48 e 49), esse
outro fenômeno é a escrita:

Um processo ancorado na formação de
leitores e escritores já durante o processo de
alfabetização, carregam referenciais de apoio
para o os estudos de Emília Ferreira, na teoria sócio-histórica sobre o desenvolvimento
humano e a aprendizagem de Vygotsky e nas
contribuições de Magda Soares, por meio da
noção do letramento.

Escrita: é também um conjunto de habilidades e comportamentos que se estendem desde simplesmente escrever o
próprio nome até escrever uma tese de
doutorado [...] uma pessoa pode ser capaz de escrever um bilhete, uma carta,
mas não ser capaz de escrever uma argumentação defendendo um ponto de vista, escrever um ensaio sobre determinado
assunto (SOARES, 2001, p. 48 e 49).

Soares (2001, p. 21), “Quanto à mudança na maneira de considerar o significado do
acesso à leitura e à escrita em nosso país - da
mera aquisição da “tecnologia” do ler e do
escrever à inserção nas práticas sociais da
leitura e escrita, de que resultou o aparecimento do termo letramento ao lado do termo
alfabetização”.
Mas é necessário realizar tudo com
prudência, de maneira controlada, a fim de
atentar-se a não ocorrer quaisquer desvios ou
questões errôneas, no constante no processo
de acumulação de informações. Para Soares,
(2001 p. 48), letramento envolve dois fenômenos bastante diferentes, um deles é a leitura:
Ler: é um conjunto de habilidades e
comportamentos que se estendem desde simplesmente decodificar sílabas ou
palavras até Grande Sertão Veredas de
Guimarães Rosa... uma pessoa pode ser
capaz de ler um bilhete, ou uma história
em quadrinhos, e não ser capaz de ler um
romance, um editorial de jornal... Assim:
ler é um conjunto de habilidades, comportamentos, conhecimentos que compõem
um longo e complexo continuum: em que
ponto desse continuum uma pessoa deve
estar, para ser considerada alfabetizada,
no que se refere à leitura? A partir de que
ponto desse continuum uma pessoa pode
ser considerada letrada, no que se refere
à leitura? (SOARES, 2001, p. 48).

O que por hora acaba, inibindo, restringindo, limitando o educando, no seu processo
de aprendizagem, ao que tange o ato de ler e
escrever, produzir, conhecimentos e saberes,
por medo de cometer erros de ortografia, ou
ainda a dificuldade de escrever , o constrangimento acerca do que são capazes de fazer
oralmente.
É comum registar nos objetivos expostos nas introduções de planos, manuais e programas, que os estudantes devem alcançar
“o prazer da leitura” e que deve ser capaz de
“expressar-se por escrito”. As práticas convencionais levam, todavia, a que a expressão
escrita se confunda com a possibilidade de
repetir fórmulas estereotipadas, a que se pratique uma escrita fora de contexto, sem nenhuma função comunicativa real e nem sequer
com a função de preservar informação.
Ao pensarmos em alfabetização não
podemos esquecer de sua relação com o
currículo, ele deve levar em conta as condições objetivas a que esses estudantes estão
submetidos, dialogando com os conteúdos
da vida prática, rompendo com práticas fragmentadas e que articule teoria e prática.
O Currículo da EJA deve ser diferente
daquele destinado ao ensino regular, levando-se em conta as diferenças etárias e culturais
desse grupo, suas expectativas e promovendo a garantia de aprendizagens e que favoreça a permeância na escola para continuidade
dos estudos.
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De maneira que nas classes de alfabetização a leitura do mundo auxilia a aprendizagem de jovens e adultos que já possuem
estratégias de leitura que não podem ser desconsideradas.
É necessário tornar a sala de aula em
um ambiente alfabetizador que incentive a leitura e a escrita, bem como a reflexão sobre o
próprio processo de aprendizagem aliado à
função sociocultural real da escrita.
Emergir a afetividade como uma importante categoria nessa modalidade de ensino,
possibilitando e refletindo sobre as concepções de alfabetização, de maneira que a alfabetização ao tornar-se objeto do campo
educativo não esteja restrita, com foco nos
métodos.
É necessário possibilitar aos professores discutirem suas estratégias metodológicas, discutir a concepção que se tem de
erro e promover agrupamentos produtivos,
garantindo uma prática pedagógica que dê
respostas às falas dos educandos.
A escola deve investir na leitura de diferentes textos, que promovam a produção de
gêneros variados que permeiam a realidade
vivida pelos estudantes.
As turmas da EJA apresentam uma pluralidade social e cultural intensa, os educandos pertencem a classe trabalhadora e vem
de diferentes regiões do país trazendo consigo uma diversidade de ideias, necessidades,
vivências e objetivos, tais aspectos precisam
ser considerados,
O propósito fundamental de um currículo
é dar condições e assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento pleno de cada
um dos estudantes, conforme determinam
os marcos legais brasileiros. Currículos
também precisam dialogar com a realidade das crianças e adolescentes, de forma
a conectarem-se com seus interesses, necessidades e expectativas. Em tempos de
mudanças constantes e incertezas quanto

ao futuro, propostas curriculares precisam
ainda desenvolver conhecimentos, saberes, atitudes e valores que preparem as
novas gerações para as demandas da
vida contemporânea e futura. Considerando a relevância para os estudantes da
Rede Municipal de Ensino, o Currículo da
Cidade estrutura-se de forma a responder
a desafios históricos, como a garantia da
qualidade e da equidade na educação pública, ao mesmo tempo em que aponta
para as aprendizagens que se fazem cada
vez mais significativas para cidadãos do
século XXI e para o desenvolvimento de
uma sociedade e um mundo sustentáveis
e justos. As propostas de formação de caráter tão amplo e não imediatista exigem
algumas adjetivações às práticas curriculares que nos apontam numa direção da
integralidade dos objetivos de formação.
Dentro dessa perspectiva, o currículo não
visa apenas a formação mental e lógica
das aprendizagens nem ser um mero formador de jovens ou adultos para a inserção no mercado imediato de trabalho. O
que levaria o currículo a escapar dessas
duas finalidades restritivas com relação à
sua função social é sua abrangência do
olhar integral sobre o ser humano, seus
valores e sua vida social digna (CURRÍCULO DA CIDADE- Língua Portuguesa,
2019 p.21).

Uma educação transformadora ajuda a
integrar as dimensões da vida e a encontrar
nosso caminho intelectual, emocional, profissional, que traga realizações e contribua para
modificar a sociedade que temos.
Entretanto, a relação entre ensino e
aprendizagem na EJA requer a reflexão sobre
as diversas possibilidades do ato educativo e
dos diferentes meios utilizados para alcançá-lo, dentre os quais a leitura da literatura.
A comunicação possibilitou o processo
de desenvolvimento humano, aprendemos a
representar a realidade, até que surge a escrita, e amplia sobremaneira a transmissão do
conhecimento.
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Com a invenção da imprensa surge o livro, um dos principais meios de comunicação
de massa, ainda hoje o livro ainda não é um
objeto comum nas famílias dos educandos,
seja pelo acesso ou pela sua não valorização
social e cultural no meio em que vivem.
É preciso reafirmar o domínio da leitura
e a relação com textos, literários ou não, já
que se aprende a ler lendo, o educador tem
condições de contagiar o educando, criando
laços de afinidade com a leitura. Ao investirmos na leitura literária, vamos aos poucos
percebendo que os estudantes passam a
construir vínculos com os escritores com os
quais se identificam.
É preciso levar os estudantes para espaços de leitura, como bibliotecas, salas de
leitura, espaços públicos destinados ao ato
de ler, o professor deve agir como agente de
leitura, o papel da literatura é o de fomentar
reflexão sobre a transformação da sociedade,
desenvolvendo o senso crítico, afinal a leitura
de mundo, precede a leitura da palavra.
As atividades desenvolvidas devem ser
pautadas nos temas que os jovens e adultos indicavam como interessantes, buscando
sempre o diálogo e o compartilhamento dos
grupos, fomentando a troca de ideias e debates, potencializando o trabalho de escrita e
de leitura, pois como aponta Magda Soares
(2003) a apropriação do sistema de escrita
deve ser compreendido como uma das faces
do aprender a escrever, outra face do descobrimento de produção de texto escrito.

A RELEVÂNCIA DO PROCESSO
AVALIATIVO
A avaliação compreendida como parte
integrante do processo de ensino fornece elementos para o professor traçar a sua trajetória de trabalho, por meio do planejamento e
replanejamento contínuo das atividades. Com
finalidade primordial de identificar os conhecimentos que os estudantes já possuem e

suas dificuldades de aprendizagem, ajudando
o professor a estabelecer a direção do agir
pedagógico, permitindo uma prática de acompanhamento do trabalho de ensino que revele
o que, de fato, os estudantes aprenderam na
ação que foi planejada, verificando o alcance dos objetivos traçados, contribuindo para
acompanhar a construção de saberes dos
estudantes (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019).
Para o professor, os instrumentos avaliativos adequam o que é necessário que os
estudantes aprendam de acordo com o currículo para a modalidade da EJA, professor
fazer para garantir a aprendizagem de todos
a partir de planejamentos adequados à turma.
Para os estudantes, a avaliação fornece informações que permitem acompanhar a
evolução de seu conhecimento, identificando
o que aprenderam e o que precisa de maior
investimento em período, regulando seu processo de aprendizagem.O processo avaliativo
é muito mais que isso, é necessário assegurar o tipo de avaliação a ser utilizada e a
diversidade de instrumentos avaliativos,
Outro aspecto importante a considerar
nesse processo é o planejamento da avaliação a partir de diferentes instrumentos
avaliativos. Utilizar provas, relatórios, observação, registros, seminários, autoavaliação, entre outros, permite ao professor
levantar informações sobre os conhecimentos que os seus estudantes já possuem e suas dificuldades, de forma que
esses elementos possibilitam ao professor planejar suas atividades de ensino de
forma mais adequada (CURRÍCULO DA
CIDADE- Língua Portuguesa, 2019, p.61).

Considerando o caráter processual da
avaliação na EJA, ela pode ser realizada em
diferentes momentos e com diversos propósitos: no início do semestre ou na introdução de
um novo conhecimento, a avaliação realiza-se
numa perspectiva diagnóstica, procurando
identificar o que os estudantes já sabem e o
que ainda precisam aprender.
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Esses dados contribuem para o planejamento do professor, permitindo ajustá-lo às
especificidades da turma e desenvolvimento
propostos foram atingidos e, dessa forma,
trazendo parâmetros sobre a aprendizagem
dos estudantes ao término de uma ação pedagógica.
É importante considerar que a avaliação não pode ser vista como uma ameaça
ao estudante da EJA, especialmente porque
seu histórico de exclusão da vida escolar faz
com que esteja sempre vulnerável à evasão
em face de possíveis maus resultados.

É por essa razão, necessário garantir
acesso às TICs, promovendo certos tipos de
inserção social, sabendo utilizá-las, ou seja
promovendo o letramento digital, no qual o
sujeito domina práticas sociais que usam a
escrita, como um sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos,
com objetivos específicos.
A escola precisa adequar suas práticas ao contexto dos educandos, inclusive
contemplando acesso às tecnologias digitais,
que para muitos ainda representa a porta de
entrada para o mundo moderno.

Avaliar é mais do que atribuir notas ou
conceitos, é acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, regulando a ação docente a partir dos indicadores, em um processo
cíclico que envolve diferentes contextos de
avaliação, feedback aos estudantes (devolutivas) e replanejamento do ensino.

Assim a informática deve ser entendida
como recurso pedagógico, o uso do computador na EJA configura-se como um recurso valioso para o tratamento da diversidade
constitutiva da realidade em que vivemos e
para o trabalho com vários letramentos de
forma ativa e crítica.

AS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO
E A APRENDIZAGEM

Salienta-se ainda que o computador é
uma ferramenta que pode e deve ser adaptada aos diferentes estilos de aprendizagem
e aos diversos níveis de capacidades e interesse intelectual, a inclusão da informática na
EJA é um desafio para muitas escolas, todavia
não deve ser vista como um fator desmotivador, mas como um desafio a ser enfrentado.

A integração das tecnologias da informação e comunicação - TICs na aprendizagem de jovens e adultos- EJA ainda hoje é
vista como redentora do tempo perdido. Entretanto, essa é uma concepção ultrapassada.
Essa modalidade de ensino deveria
garantir oportunidades aqueles que não ingressaram na escola ou foram excluídos precocemente que estão além da ocuparem um
espaço no mercado de trabalho.
Deveria permitir que eles compreendessem a vida moderna em seus diferentes aspectos de forma crítica, muitos educandos da
EJA estão conectados ao mundo da internet:
Facebook, Twitter, MSN, WhatsAPP, mas ainda há os que não fazem parte desse mundo
interativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É necessário se desviar das ideias de apressamento, de minimização dos conteúdos,
de simplificação dos conhecimentos, evitando que essa modalidade se reduzisse a oferta de
lampejos dos melhores momentos do ensino fundamental, denominado como regular ao se
referir aos anos iniciais e/ou finais destinados aos estudantes entre 6 e 14 anos.
O objetivo da educação escolar centra-se em garantir aos jovens e adultos possibilidades para que continuem e concluam seus estudos a despeito dos desafios enfrentados durante
as tentativas de formação escolar, quase sempre, marcadas por interrupções e retomadas.
E, dessa forma, garantir que se apropriem dos conhecimentos historicamente acumulados, fundamentais à formação humana, numa perspectiva freireana de superação da realidade
social vigente.
Em total respeito aos valores e crenças, e a valorização dos saberes, experiências e
conhecimentos prévios desses estudantes, que, mesmo fora da escola, não estiveram alheios
à vida e às interações educativas informais e não formais vivenciadas no mundo do trabalho,
no convívio familiar, nas manifestações culturais, sindicais, religiosas, entre outras,
Inegavelmente, a realidade da educação de jovens e adultos é desafiante porque impõe ao currículo o tratamento da diversidade de interesses, de histórias pessoais e de marcas deixadas pela
experiência de formação escolar em outras situações. A diferença de idade pode parecer mais
um desafio, mas, ao contrário do que se pensa, esta pode representar um fator de favorecimento,
pois um grupo heterogêneo de estudantes no espaço escolar propicia trocas intergeracionais
ricas, favorecendo a reflexão sobre as diferentes compreensões da realidade necessárias ao
fortalecimento da busca de sentidos existencial, social e emocional. O fato de muitos estudantes
terem uma origem socioeconômica comum é também um aspecto de aproximação entre os estudantes de faixas etárias diferentes, porque reconhecem e compartilham problemas semelhantes,
apresentando formas particulares de superação das dificuldades cotidianas (CURRÍCULO DA
CIDADE- Língua Portuguesa, 2019 p.70).

Para tanto, faz-se necessário, antes de qualquer coisa, conhecer as expectativas e
motivações desses jovens e adultos que retomam os estudos, por vezes devido a questões
econômicas, vinculadas ao desejo da conquista de um emprego ou de melhores postos de
trabalho e remuneração.
Alguns retornam à escola com o objetivo de estabelecer novos vínculos sociais, outros ainda retornam para dar exemplos a filhos ou netos, aqueles que sempre sonharam em
frequentar a escola e essa inserção está mais ligada à realização de um sonho do que à
satisfação material, as motivações são muitas e devem ser levadas em conta, pois afetarão
diretamente a relação desse estudante com a construção de conhecimentos, assim como
qualificar suas relações interpessoais no ambiente escolar.
A maneira como os estudantes constroem conhecimento, inferências sobre leitura e escrita, seus usos a partir de seu envolvimento em situações, textos e construções que de fato
tenham uma função social e não questões mecanizadas totalmente sem sentido. Entretanto, se
faz urgente a necessidade de o processo de construção transcorrer com o uso de ferramentas
que possibilitem o trabalho com a diversidade cultural e social existente em nosso país.
No momento em que o estudante é levado a interpretar e produzir textos escritos em
diferentes tempos históricos, indaga sobre quem escreve e em que situação escreve, o que
se escreve a quem o texto produz, entre outras tantas outras indagações plausíveis e cons31 - julho/2021 - Educar FCE
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trutivas. Acabam por fornecer a compreensão de como as relações sociais são constituídas
por intermédio da leitura e escrita.
Pautada concepção de que os estudantes da EJA, são sujeitos de direito que devem
opinar e participar das escolhas capazes de opinar nas suas trajetórias individuais e coletivas,
compreende-se a necessidade de um currículo, bem como os espaços, tempos e materiais
pedagógicos disponibilizados pelas unidades educativas, precisa acolhê-los na sua integralidade e promover a sua participação. Para tanto, faz-se necessário conhecer as suas aspirações,
interesses e necessidades, bem como atentar para as mudanças que ocorrem ao longo do
seu desenvolvimento social e histórico.
É de suma importância a instalação de uma cultura inclusiva em nossas escolas, a qual
implica mudanças substanciais no cotidiano escolar, para que possamos, realmente, incorporar todas as diferenças na dinâmica educacional e cumprir o papel imprescindível que a
escola possui no contexto social.
De maneira que é colocado o desafio de se pensar formas diversas de aplicar o currículo no contexto da sala de aula e adequá-lo para que todos os estudantes tenham acesso
ao conhecimento, por meio de estratégias e caminhos diferenciados.
Cada estudante pode adquirir o conhecimento escolar nas condições que lhe são possibilitadas em determinados momentos de sua trajetória escolar. A prática educacional não
pode e não deve, limitar-se a tarefas escolares homogêneas e padronizadas, as quais não
condizem com a perspectiva inclusiva, uma vez que se preconiza o respeito à forma e à característica de aprendizagem de todos.
Assim sendo, é de extrema relevância que a escola prepare os estudantes para fazer
uso crítico, criativo e construtivo das aprendizagens, bem como refletir sobre os apelos consumistas da sociedade contemporânea, os riscos da devastação ambiental e naturalização
dos problemas sociais, humanos, afetivos e emocionais.
Fundamentalmente sendo necessário, 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.
Ampliar o seu repertório dos estudantes da EJA, imersos em práticas sociais significativas de leitura e escrita na sociedade, a qual está inserido, em pertencimento real ao contexto, diferentemente, ao modelo fordista, tradicional de ensino quando induzido ao trabalho de
memorização, repetição, mecanização, sem contextualização e desvinculada da realidade do
educando, modelo que perdurou por anos, afirmando questões de exclusão em um modelo
elitista de ensino.
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DIVERSIDADE CULTURAL E CURRÍCULO NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O ensino fundamental, precisa além de abranger toda população, garantir uma educação
de qualidade, uma educação promotora da verdadeira educação integral, que contemple as
diferentes linguagens, espaços e tempos, mescle múltiplas culturas. Para viver democraticamente
em uma sociedade plural é preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que a constituem.
A sociedade brasileira é formada não só por diferentes etnias, como também por imigrantes de
diferentes países. Além disso, as migrações colocam em contato grupos diferenciados. Explorar a
pluralidade cultural nos anos iniciais significa oportunizar a criança ter a reflexão e a crítica dentro
de um cenário mundial e do Brasil que representa uma esperança de superação de fronteiras e
de construção da relação de confiança na humanidade, mostrando a singularidade que permite
a esperança dada por sua constituição histórica peculiar no campo cultural, conduzindo então,
ao tratar de Pluralidade Cultural.

Palavras-chave: Anos Iniciais; Diversidade Cultural; Multicultural.
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INTRODUÇÃO

D

esde a Educação Infantil é trabalhado o conceito de identidade e cultura e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental os alunos começam a conhecer o processo
histórico-cultural e o multiculturalismo existente no país.

Leite (2006) relata que os desafios que se impõe à educação no contexto contemporâneo, diz respeito à formação de capacidades críticas, para lidar de maneira propositiva,
com a rapidez com que são estabelecidos novos padrões de conduta, normas e regras de
convivência social que se impõem, numa dinâmica ágil, ao dia a dia do indivíduo, com uma
ação homogeneizadora tende a neutralizar a diversidade, mediante supressão, desvalorização,
mesclagem, substituição de identidades ou outras particularidades territorialidades, que não
se enquadrem na lógica do mercado globalizado, característica estrutural da sociedade atual.
A justificativa do trabalho é que há muitos relatos de que o currículo é focado de forma
homogênea, não respeitando as múltiplas culturas, nos quais o docente deve adaptar sua
prática com a diversidade cultural e a valorização de todas as culturas e identidade.
O objetivo geral do trabalho é abordar sobre a diversidade cultural nos anos iniciais
do ensino fundamental e objetivos específicos é relatar conceitos da diversidade cultural nos
anos iniciais do ensino fundamental e abordar sobre a valorização de culturas na educação.
Deste modo, como o docente pode trabalhar com a heterogeneidade de culturas nos
anos iniciais do ensino fundamental?
O percurso do trabalho dá início com fundamentos dos anos iniciais do ensino fundamental seguido com conceitos da valorização cultural e o processo educativo, contando com
autores como Oyarzabal (2013) e Brandim (2008), entre outros.
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CONCEITOS DA DIVERSIDADE
CULTURAL NOS ANOS INICIAIS
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as crianças estão em formação além das
matérias formais, como Alfabetização e letramento, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, elas estão em formação do
desenvolvimento cultural e com a diversidade.
O Brasil traz traços culturais indígena e africana desde seu descobrimento, hoje com o
povo miscigenado.
De acordo com Oyarzabal (2013) o
ensino fundamental, precisa além de abranger toda população, garantir uma educação
de qualidade, uma educação promotora da
verdadeira educação integral, que contemple
as diferentes linguagens, espaços e tempos,
mescle múltiplas culturas, favorece o convívio
com a diversidade e com o lúdico, resultando
na compreensão do mundo e na possibilidade de nele intervir.
Oyarzabal (2013) ressalta que de acordo com a LDBEN/1996, o objetivo do ensino
fundamental é a formação básica do cidadão,
baseando-se no eixo cognitivo, pessoal e social, com eles intrinsecamente relacionados.
No eixo cognitivo, envolve a capacidade de
aprendizagem dos conhecimentos escolares
ligados às práticas de leitura, escrita, cálculos, artes, ambiente natural e social, entre
outros. No eixo pessoal, são aprendizagens
relacionadas à aquisição de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores para formação
da identidade pessoal e posteriormente com
os demais grupos sociais, que é o terceiro
eixo.
O currículo da escola representa, portanto, uma construção cultural, histórica e socialmente determinada, condicionando uma
prática que será objeto de reflexão e teorização (OYARZABAL, 2013, p. 24).

Para viver democraticamente em uma
sociedade plural é preciso respeitar os
diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira é formada
não só por diferentes etnias, como também por imigrantes de diferentes países.
Além disso, as migrações colocam em
contato grupos diferenciados. Sabe-se
que as regiões brasileiras têm características culturais bastante diversas e que a
convivência entre grupos diferenciados
nos planos social e cultural muitas vezes
é marcada pelo preconceito e pela discriminação (BRASIL, 1997, p. 117).

Isso significa que, nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, as crianças dentro dos
eixos individual e social aprendem a convivência com os grupos diferenciados da pluralidade cultural que convivem,
A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização
de características étnicas e culturais dos
diferentes grupos sociais que convivem
no território nacional, às desigualdades
socioeconômicas e à crítica às relações
sociais discriminatórias e excludentes que
permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo,
multifacetado e algumas vezes paradoxal
(BRASIL, 1997, p. 121).

Ao passo que, conforme Brasil (1997)
a pluralidade cultural é um tema propõe uma
concepção que deve explicitar a diversidade étnica e cultural composta pela sociedade brasileira, propondo para as crianças compreender
suas relações, marcadas por desigualdades
socioeconômicas e apontar transformações
necessárias, no qual a escola pode oferecer
elementos para a compreensão de que valorizar as diferenças étnicas e culturais não significa aderir aos valores do outro, mas respeitá-los
como expressão da diversidade, sem qualquer
discriminação, colocando a diversidade como
um traço fundamental na construção de uma
identidade nacional que se põe e repõe permanentemente, tendo a ética como elemento
definidor das relações sociais e interpessoais,
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Tendo em vista, portanto, de um lado, que
nas sociedades contemporâneas ocidentais as lutas pelo poder não se desenrolam
somente no espaço político e econômico,
porém, ampliam-se para o terreno cultural,
e, de outro, que o cenário de interdependência global e de intercâmbios culturais
contribui para promover discriminações,
racismos, xenofobias, extremismos religiosos, exclusão social, econômica e étnica
etc., atingindo sobremaneira os grupos
economicamente mais fragilizados, vai se
tornando urgente e inadiável a mobilização de esforços no sentido de solucionar
e combater a opressão ou, em última instância, aliviar as tensões, conter a propagação dos racismos, bem como reafirmar
os direitos humanos, garantindo o direito
à pluralidade e às diferenças culturais, a
fim de evitar abalos mais profundos nos
alicerces da ordem vigente (SILVA; BRANDIM, 2008, p. 55).

Ou seja, deve-se repensar nas práticas,
segundo Silva e Brandim (2008) deve-se levar em conta a pluralidade cultural no âmbito
da educação implica pensar formas de reconhecer, valorizar e incorporar as identidades
plurais em políticas e práticas curriculares.
Significa, ainda, refletir sobre mecanismos
discriminatórios que tanto negam voz a diferentes identidades culturais, silenciando manifestações e conflitos culturais, bem como
buscando homogeneizá-las numa perspectiva
monocultural.
Desta forma, Silva e Brandim (2008) relata que com o vertiginoso avanço da tecnologia, culturalmente, a informática e a diluição
de fronteiras geográficas, tem-se acelerado o
intercâmbio cultural, no qual o mundo assume, definitivamente, as feições e as marcas
da multiculturalidade, da diversidade cultural,
fazendo-nos crer que estamos “condenados”
a pensar a unidade humana na base de sua
diversidade cultural e nos desafiando a desenvolver a capacidade de conviver com as
diferenças.

Desta forma, conforme Silva e Brandim
(2008) pode-se pressupor que não há como
refrear a suposta homogeneidade cultural
construída ao longo do desenvolvimento da
humanidade pelos diversos grupos étnico culturais, e, haja vista que a heterogeneidade
tem-se constituído na marca predominante da
sociedade contemporânea, há que se reconhecer que muitas são as dificuldades que se
anunciam perante essa realidade irrevogável
e irreversível.
Segundo Brasil (1997) as culturas são
produzidas pelos grupos sociais ao longo das
suas histórias, na construção de suas formas
de subsistência, na organização da vida social e política, nas suas relações com o meio
e com outros grupos, na produção de conhecimentos, surgindo a diferença entre culturas
com o fruto da singularidade desses processos em cada grupo social e a desigualdade
social como uma diferença produzida na relação de dominação e exploração socioeconômica e política,
O multiculturalismo emerge em território
estadunidense não apenas como movimento social em defesa das lutas dos grupos culturais negros e outras “minorias”,
mas também, como abordagem curricular
contrária a toda forma de preconceito e
discriminação no espaço escolar (SILVA;
BRANDIM, 2008, p. 56).

Deste modo, conforme Silva e Brandim
(2008) o multiculturalismo tem se constituído
num movimento de afirmação e resistência
de identidades culturais plurais, situando-se
na dinâmica dos acontecimentos mundiais a
partir de movimentos ao longo de sua constituição teórica, tem sido analisado de formas
diferentes, resultando em múltiplas tentativas
de mapeamento do campo cultural, por meio
do qual a diferença é tanto construída como
negada.
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Segundo Silva e Brandim (2008) torna-se difícil situar quem é quem no jogo das
diferenças, nas relações de poder desiguais,
isto é, quem se posiciona na condição de
dominante ou de dominado, uma vez que em
todos os grupos culturais há aqueles que são
a, um só tempo, discriminados e discriminadores, vítimas e algozes, podendo , a título de
exemplificação, o caso de um sujeito negro
que é discriminado por outro branco, mas,
maltrata a mulher em casa ou um praticante
do candomblé que é alvo de preconceito dos
católicos, porém, combate com veemência os
evangélicos ou a união estável entre pessoas
do mesmo sexo; ou mesmo o caso de um gay
ou lésbica que sofre na pele o preconceito
pela sua condição sexual, mas não deixa de
assumir posição racista diante de uma pessoa negra etc.:
Ambas, desigualdade social e discriminação, articulam-se no que se convencionou
denominar “exclusão social”: impossibilidade de acesso aos bens materiais e
culturais produzidos pela sociedade e de
participação na gestão coletiva do espaço público — pressuposto da democracia
(BRASIL, 1997, p. 121).

Desta maneira, conforme Silva e Brandim (2008) existe entrave à convivência plural
é que temos caminhado a passos lentos no
sentido de acolher a diversidade cultural, sobretudo quando se considera a rapidez com
que assumimos práticas preconceituosas, racistas, estereotipadas ou xenofóbicas diante
do outro, sendo mais importante, apesar das
conquistas alcançadas em todos os países do
mundo ocidental, tais como o Brasil, as ações
efetivas têm sido tímidas na maioria das instituições formadoras (incluindo as escolas e
universidades) com vistas a uma educação
multicultural capaz de ensinar e aprender a
lidar com práticas discriminatórias.
Diante disso, conforme Brasil (1997) explorar a pluralidade cultural nos anos iniciais
significa oportunizar a criança ter a reflexão e

a crítica dentro de um cenário mundial e do
Brasil que representa uma esperança de superação de fronteiras e de construção da relação de confiança na humanidade, mostrando a singularidade que permite a esperança
dada por sua constituição histórica peculiar
no campo cultural, conduzindo então, ao tratar de Pluralidade Cultural, não uma divisão
ou o esquadrinhamento da sociedade em grupos culturais fechados, mas o enriquecimento
propiciado a cada um e a todos pela pluralidade de formas de vida, pelo convívio e pelas
opções pessoais, assim como o compromisso ético de contribuir com as transformações
necessárias à construção de uma sociedade
mais justa.
Assim, conforme Silva e Brandim (2008)
em função dessa realidade, a educação em
geral e, mais especificamente, a escola e os
professores são encarados como uma esperança para o futuro de repensar o papel
diante das transformações em curso, as quais
demandam novos saberes, novas competências, um novo jeito de pensar e de agir, enfim,
um novo perfil de formação do cidadão, colocando um desafio maior para a busca de soluções para os problemas e impasses sociais
causados pela lógica do mercado, diante dos
seres humanos e as suas necessidades são
secundarizadas em relação ao capital.
Conforme Silva e Brandim (2008) a vertente conservadora ou empresarial sustenta
a ideia de que o déficit cultural dos grupos
não-brancos pode ser superado com a ajuda dos grupos culturais brancos, em prol de
uma cultura comum, padronizada. Tal postura acaba contribuindo para a desmobilização
dos grupos dominados, em suas lutas pela
afirmação do seu capital cultural, assim a vertente humanista liberal ressalta a existência
de uma igualdade natural entre as diversas
etnias, sem se preocupar em evidenciar a falta de oportunidades iguais em termos sociais
e educacionais.
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Ao passo que, a vertente liberal de esquerda é a favor da pluralidade cultural, conforme Silva e Brandim (2008), acreditando
que a igualdade racial contribui para camuflar
a diversidade, acusada de fazer uma análise
superficial da pluralidade, essa vertente pouco contribui para transformar as relações de
dominação, quanto à vertente crítica e de resistência, que trata a questão da diferença a
partir da dimensão política, considerando a
sempre como resultado da história, da cultura, do poder e da ideologia, se tornando a
pluralidade que só adquire significado quando está inserida numa política de crítica comprometida com a justiça e a transformação
social.

A diversidade marca a vida social brasileira, com diferentes características regionais
e manifestações de cosmologias que ordenam de maneiras diferenciadas a apreensão
do mundo, a organização social nos grupos e
regiões, os modos de relação com a natureza,
a vivência do sagrado e sua relação com o
profano, com o campo e a cidade propiciam
às suas populações e vivências com respostas culturais diversas, implicando ritmos de
vida, ensinamentos de valores e formas de
solidariedade distintas, além dos processos
migratórios que colocam em contato grupos
sociais com diferenças de fala, de costumes,
de valores, de projetos de vida (BRASIL,
1997).

Reconhecer e valorizar a diversidade
cultural é atuar sobre um dos mecanismos
de discriminação e exclusão, entraves à plenitude da cidadania para todos e, portanto,
para a própria nação. (BRASIL, 1997, p. 122).

Na escola, no qual a diversidade está
presente diretamente naqueles que constituem a comunidade, essa presença tem sido
ignorada, silenciada ou minimizada. São múltiplas as origens da omissão com relação à
pluralidade cultural (BRASIL, 1997, p. 125).
Desta forma, as escolas precisam de educadores comprometidos com a educação que
vai além dos muros da escola, trazendo a
realidade de um país diversificado,

VALORIZAÇÃO DE CULTURAS NA
EDUCAÇÃO
A escola, conforme Brasil (1997) um espaço em que pode se dar a convivência entre
estudantes de diferentes origens, com costumes e dogmas religiosos diferentes daqueles
que cada um conhece, com visões de mundo
diversas daquela que compartilha em família,
nos quais a criança pode reconhecer essa
complexidade que envolve a problemática social, cultural e étnica, analisando analisar os
fatos e as relações entre eles, a presença do
passado no presente, no que se refere às diversas fontes de que se alimenta a identidade,
A criança na escola convive com a diversidade e poderá aprender com ela. Singularidades presentes nas características de
cultura, de etnias, de regiões, de famílias,
são de fato percebidas com mais clareza quando colocadas junto a outras. A
percepção de cada um, individualmente,
elabora-se com maior precisão graças ao
Outro, que se coloca como limite e possibilidade (BRASIL, 1997, p. 123).

Para esta última vertente, o multiculturalismo crítico, a linguagem e as representações (raça, classe ou gênero) assumem
um papel central na construção da identidade e do significado. As representações
são compreendidas como frutos de lutas
históricas e sociais mais amplas sobre
signos e significados, sendo estes definidos mediante as transformações nas relações sociais, culturais e institucionais,
no interior das quais os significados são
gerados. A grande meta a ser atingida é a
equidade, com base no acesso e permanência escolar de todas as crianças e jovens, independentemente das diferenças
étnicas, sexuais, religiosas etc. Além disso, visa preparar a todos para uma convivência plural e diversa (SILVA; BRANDIM,
2008, p. 63).
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De acordo com Abramowicz e Silvino
(2010) a prova de que os gêneros masculino e feminino são construções sociais está
dentro da escola, que já chegou a separar
meninos e meninas contribuindo para fabricar sujeitos diferentes e ainda nos dias de
hoje, durante muitas atividades escolares, é
possível ver uma fabricação das diferenças e
por meio delas e das desigualdades entre os
gêneros.

Segundo Abramowicz e Silvino (2010),
há uma base de princípios e estratégias educacionais também racistas, todos os que reconhecem descentes de africanos batalham
para serem respeitados, tendo a riqueza e a
diversidade da história e cultura valorizada,
mas nem todos têm o mesmo projeto de sociedade, alguns batalham por justiça social,
por equidade, se empenhando para fortalecer
a comunidade negra.

Conforme Abramovicz e Silvino (2010),
no ambiente escolar, passa-se por um aprendizado que coloca cada um em seu lugar,
naquele que lhe cabe segundo a sociedade
em que está inserido, no qual o processo educativo tenta restringir possibilidades de tornar
gêneros flexíveis, reforçando visões hegemônicas sobre o que é ser masculino ou feminino, contribuindo para que todos acreditem
que meninos são masculinos e tem gestos
brutos e agressivos e meninas femininas por
serem delicadas e quietas,

Assim, outros, adotam discurso de que
só não conseguem se realizar aqueles que
não se esforçam, no qual a escola ensina
aqueles que marca como estranho a silenciar
sobre si mesmo, como se devesse manter
seus sentimentos escondidos de todos e a
instituição que em tese deveria educar respeitando particularidades e de forma a contribuir
uma sociedade mais justa, ensina a dissimulação e a rejeição dos que se diferencia da
maioria.

A crença na naturalidade dos atributos socialmente criados permite que se constituam os gêneros de forma mais poderosa,
pois quando se expõe que a sociedade
e a escola fabricam homens e mulheres,
fica mais difícil justificar as desigualdades
entre eles (ABRAMOVICZ; SILVINO, 2010,
p. 15).

Deste modo, conforme Abramovicz e
Silvino (2010), o menino ou menina que se
revela diferente não é estranho em si mesmo, mas é o educador e os colegas de sala
e demais pessoas da instituição escolar que
os classificam como esquisitos ou marcando
como estranho, criando essa forma para defender o mito da neutralidade da escola em
matéria de sexualidade, no qual a identificação e a classificação dos corpos estranhos
revelam a certeza de que as crianças e os jovens aprenderão a ser “normais” não apenas
por meio de bons exemplos, mas também
pelo reconhecimento e pela rejeição daqueles
que constituem “maus exemplos”.

Desta forma, conforme os autores
(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.
A consciência negra envolve a comunidade negra com um renovado orgulho de si
própria, de seus esforços, de sua cultura, de
seus valores, de sua religião, de sua perspectiva de vida, e se manifesta em realizações
(ABRAMOVICZ; SILVINO, 2010, p. 45).
31 - julho/2021 - Educar FCE

109

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

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 os autores (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 eles (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.
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 determinados 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 acompa31 - julho/2021 - Educar FCE
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nha 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 o autor (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: “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).

O autor (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 ele (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.
31 - julho/2021 - Educar FCE

111

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

Deste modo, Michaliszyn (2011) relata
que a crescente desigualdade social forçou
a criação da escola para os pobres, no qual
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,

escola deixa de considerar a singularidade e
a individualidade desses atores sociais: seus
objetivos, a forma como representam em seu
imaginário a instituição escolar e as experiências por eles vivenciadas nesse espaço”
(MICHALISZYN, 2011, p. 65).
Diante disso, conforme o autor (2011) a
escola reduz a diversidade, homogeneizando-a, quando desconsidera o fato de que cada
aluno é portador de características socioculturais próprias e resultantes de suas vivências,
sendo importante considerar que cada aluno
é produto de um conjunto de experiências
vivenciadas (cultura) nos mais diferentes espaços sociais dos quais participa, tornando a
educação ideal aquela capaz de perceber as
diferenças, respeitá-las e com elas interagir.

Tomando por base as discussões anteriores, podemos agora concluir que, ao chegar à escola, uma criança é portadora de
experiências que foram acumuladas ao
longo de sua primeira infância, como atitudes, hábitos, valores que refletem a cultura do grupo social, ou melhor, do meio
no qual ela convive e que se constitui no
seu espaço sociocultural (MICHALISZYN,
2011, p. 59).

O autor (2011) menciona que a raiz da
escola das diferenças reproduz interesses e
os valores da sociedade, importando para
os alunos a cultura e a linguagem padrão,
trazidos pelo professor, que deve valorizar o
teatro, a música, a dança e as artes, de modo
geral, além de estimular as atividades dos
grupos dos alunos, no qual ganham também
o valor e o conhecimento das elites, mas ao
mesmo tempo perdem o valor das experiências ricas e singulares vividas pelas crianças,
que compõem seus instrumentos de trabalho,
de lazer e vida, ou seja, no espaço de convívio social as crianças das classes populares
estranham a linguagem, as normas e os valores que a escola impõe, uma vez que não tem
a ver ou pouco tem a ver com seus contextos
de origem, “Definindo alunos e professores
como categorias sociais “homogêneas”, a
31 - julho/2021 - Educar FCE

112

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos objetivos iniciais, sobre trabalhar com conceitos da diversidade cultural no
Brasil e analisar a diversidade cultural na educação, verificando a diversidade cultural no currículo e para o Ensino Fundamental anos iniciais, é possível concluir que a educação como
processo histórico universal que reafirma a condição do homem, deve se contemplar com a
capacidade de dividir histórias e superar as desigualdades sociais, culturais, econômicas e
raciais encontram-se refletidas no sistema educacional.
Se a educação é uma expressão da sociedade cultural, deve superar o currículo homogeneizado e acolher e a diversidade, valorizando a capacidade humana, rompendo confrontos
entre a cultura de massas, a indústria cultural e a diversidade das culturas populares, pois há
na escola e na sociedade uma diversidade de culturas, faixas etárias, pensamentos, opiniões
críticas, colocando na frente o reconhecimento e o respeito.
A escola tem o reflexo de constantes mudanças, que são reflexos do mundo externo
competitivo, globalizado, excludente, desvalorizando o passado, a construção histórica.
A escola atual deve desenvolver um atendimento com um ensino que procura atender
a diversidade cultural de sua clientela, sem exceção dos mais sensíveis aos mais pragmáticos, dos mais competitivos aos mais colaborativos, dos mais lentos aos mais rápidos, dos
vindos de famílias estruturadas e aos de lares desestruturados, adotando uma abordagem
multidisciplinar, buscando a raiz fenômeno no campo da psicologia social, da sociologia e
da antropologia.
As escolas colocam uma condição de rejeito aos sujeitos históricos às populações
negras, que desistem dos estudos e não terminam o ensino fundamental, no qual deveria
ter uma requalificação do corpo docente, pois o magistério nas séries iniciais na sua grande
maioria de formação polivalente e sem curso superior, precisam estar habilitados a trabalhar
com essa nova temática curricular.
Na verdade, todos ensinos devem abranger o conhecimento da diversidade cultural
e pluralidade étnica, bem como a necessária informação sobre os bens culturais do rico e
multifacetado patrimônio histórico, para contribuir com a construção de uma escola plural e
cidadã e formando cidadãos brasileiros cônscios de seu papel como sujeitos históricos e
como agentes, uma sociedade democrática, tornando as diferenças raciais e culturais um
instrumento que possibilita uma construção de uma nova identidade nacional, assentada no
pluralismo cultural, colocando a equidade como igualdade de oportunidades para todos poderem desenvolver suas potencialidades, independentemente da posição social ou econômica,
acesso a um conjunto de conhecimentos e habilidades básicas que permitam a cada um
desenvolver-se plenamente, levando em conta o que é próprio de cada cultura.
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A NECESSIDADE DE COMBATER O RACISMO NO ESPAÇO
EDUCACIONAL
RESUMO: Em meio às políticas educacionais brasileiras, constata-se a inexistência de iniciativas
capazes de confrontar as desigualdades raciais no espaço escolar, as quais podem ser
identificadas como elementos históricos que influenciam diretamente o acesso, a permanência e
o processo de aprendizagem. Diante desse cenário, compreende-se que o processo de ensinoaprendizagem torna-se, para alguns educandos, um verdadeira luta pela sobrevivência e pelos
direitos de igualdade educacional, sociais e morais, os quais podem ser comprovados por meio
das ofensas proferidas, das pichações com ofensas nas paredes e muros, e até mesmo na
exclusão. Desse modo percebeu-se a necessidade de desenvolver um estudo que tem como
objetivo analisar a importância em se combater o racismo no espaço educacional. Para tanto, foi
desenvolvida uma revisão bibliográfica qualitativa e descritiva, por meio da qual foram utilizados
livros, artigos e demais fontes de pesquisa disponibilizadas em sites na internet, com a intenção
de compreender a percepção de autores que se dedicam ao estudo da temática proposta, dentre
os quais destacam-se Boni (2008), Gentili (2003), Guimarães (2004), Melo (2013), Santos (2007),
Scriptori e Borges Júnior (2010), dentre outros. De acordo com do levantamento bibliográfico
realizado, constatou-se a necessidade emergencial da ampliação de estudos acerca do combate
do racismo nos espaços educacionais, bem como a implementação de iniciativas com a mesma
finalidade, com a emergência finalidade de difundir a ideologia de enfrentamento do racismo a
partir dos espaços educacionais e expandi-la pela sociedade em geral.

Palavras-chave: Racismo; Educação; Escola; Prática Docente.
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INTRODUÇÃO

P

or meio do presente artigo tem-se o objetivo de analisar a presença do racismo
no contexto escolar, tendo em vista a mediação do trabalho docente no processo
de ensino-aprendizagem.

A partir de uma revisão bibliográfica qualitativa e descritiva, buscou-se problematizar
como a escola e os educadores podem contribuir, por meio da prática docente, para a afirmação da cultura afrodescendente no Brasil, partindo do pressuposto da importância dos
educadores realizarem a mediação prática/pedagógica perante o racismo no contexto escolar.
Especificamente, a presente pesquisa tem como objetivo discorrer sobre o preconceito
racial e suas principais raízes históricas, evidenciar a necessidade de abordar e discutir o
racismo na escola, informar a possibilidade de superação do preconceito e do racismo no
espaço educacional por meio da prática pedagógica.
Para tanto, foi realizada um levantamento sobre bibliográficas nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Portal de Periódicos CAPES/MEC, Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Biblioteca Digital da USP, utilizando os descritores racismo, preconceito racial, escola, educação, combate ao racismo, racismo estrutural e
enfrentamento.
Justifica-se o desenvolvimento do presente estudo a partir da necessidade de abordadas questões relacionadas à atuação dos educadores diante atitudes racistas na escola, com
a intenção de constatar de que modo os mesmos reagem frente a essas situações, assim
como, o desenvolvimento de dinâmicas pedagógicas voltadas para superação/combate de
preconceitos e emancipação da cultura afrodescendente.
Contudo, é importante ressaltar que, apesar da existência de diretrizes legais específicas
no âmbito educacional brasileiro, muitos educadores não demonstram interesse ou capacidade de contribuir para erradicação do racismo e preconceitos em suas diversas manifestações, pautando a prática docente em naturalizar e normalizar o racismo, seja por meio de
metodologias de ensino, de discursos ou de atividades pedagógicas voltadas a manutenção
de tais situações.
Diante dessas informações, tem-se a problemática que norteou o desenvolvimento da
pesquisa: de que modo os profissionais da educação, assim como, a atuação docente, podem ser utilizadas para erradicação de ideologias racistas no âmbito educacional do espaço
escolar?
É importante compreender que a prática docente brasileira se dedica majoritariamente
ao contexto teórico das disciplinas, exigindo que as abordagens relacionadas à história e cultura afrodescendente sejam resgatadas dos projetos e currículos, trabalhando para efetivação
da prática docente fundamentada na diversidade cultural.
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O
PRECONCEITO RACIAL
Antes de discorrer sobre o assunto é
necessário compreender o significado etimológico da palavra “preconceito”, a qual é
composta pelo acréscimo do sufixo pré (anterioridade ou antecedência) ao substantivo
conceito (opinião, reputação, julgamento, avaliação).
Desse modo, compreende-se que o
preconceito é a formação de um conceito
diante de algo ainda desconhecido, a partir
de opiniões formadas antecipadamente, sem
ponderações (GUIMARÃES, 2004).
Ainda discorrendo sobre o assunto, Guimarães (2004) esclarece que seus estudos
se fundamentam na diferença social estruturalista, a qual encontra-se alicerçada no:
[...] discurso sobre a diferença inata e
hereditária, de natureza biológica, psíquica, intelectual e moral, entre grupos da
espécie humana, distinguíveis a partir de
características somáticas, é resultado das
doutrinas individualistas e igualitárias que
distinguem a modernidade da Antiguidade ou do Medievo e, no nosso caso, do
Brasil colonial e imperial (GUIMARÃES,
2004, p.10).

Acredita-se que o racismo moderno
está fundamentado na percepção de que as
desigualdades entre os indivíduos são originárias das diferenças biológicas, bem como,
da natureza humana e da constituição do indivíduo. Contudo, destaca-se que essa percepção é historicamente construída sobre a
relevância sociopolítica da hierarquização e
das desigualdades sociais predominantes.
Compreende-se que o Brasil é um País
que possui o racismo como um dos seus pilares históricos, apesar da omissão e negação social existente em relação ao problema.
Guimarães (2004) explica que as cicatrizes
dessa “herança cultural” podem ser constatadas implicitamente por meio de letras de
músicas, na mídia em geral, manifestações de

opiniões em redes sociais, ou até mesmo na
literatura infantil, tendo em vista que maioria
das histórias infantis fundamentam-se predominantemente na cultura europeia.
Atualmente, a sociedade contemporânea vivencia a era das inovações tecnológicas
e da aceleração das descobertas científicas.
Contudo, no que se refere a diversificação
cultural, verifica-se que o convívio social ainda
é marcado por diferentes formas de preconceitos. Santos (2007) acredita que assumir
a identidade cultural de afrodescendente no
Brasil é um ato de coragem que vem se consolidando por meio das conquistas dos movimentos sociais, pois;
[...] ser negro possui vários significados,
que resulta da escolha da identidade racial que tem a ancestralidade africana
como origem, ou seja, assumir-se negra/
negro no Brasil é, essencialmente, um
posicionamento político. [...] Consequentemente, no “país mestiço”, chamado Brasil, ser negra/ ser negro, além de uma
questão de coragem, é uma escolha de
identidade [...] (SANTOS, 2007, p.43).

Compreende-se que o preconceito racial que muitas vezes é refletido nos espaços
educacionais, origina-se da falta de conhecimento, fato que conduz os educadores à
necessidade de estimular o desenvolvimento
da consciência moral dos educandos, bem
como a ética e a cultura dos mesmos, viabilizando o desenvolvimento da capacidade de
estabelecer valores morais e agir de acordo
com os mesmos.
Ainda discorrendo sobre o assunto, Santos (2007) assevera que ao fundamentar sua
prática docente em diretrizes éticas e morais,
o educador colabora para que os indivíduos
desenvolvam a capacidade de refletir acerca
de seus próprios valores e princípios éticos,
possibilitando que os mesmos sejam capazes de confrontar corretamente situações que
remetam a preconceitos étnico-racial, sexualidade, preferências religiosas, etc.
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De acordo com a referida autora, o estímulo do pensamento reflexivo dos educandos
possibilita que os mesmos compreendam que
a manifestação de algumas ideias e atitudes
podem ser injustas, sendo necessário que
utilizem sua consciência moral e bom senso
no combate a atitudes racistas e preconceituosas. Sob essas premissas:
A consciência moral da pessoa e a consciência política do cidadão formam-se
pelas relações entre as vivências do eu
e os valores e as instituições de sua sociedade ou de sua cultura. São as maneiras pelas quais nos relacionamos com
os outros por meio de comportamentos e
de práticas determinados pelos códigos
morais que definem deveres, obrigações,
virtudes e políticos que definem direitos,
deveres e instituições coletivas públicas, a
partir do modo como uma cultura e uma
sociedade determinada definem o bem e
o mal, o justo e o injusto, o legítimo e o
ilegítimo, o legal e o ilegal, o privado e
o público. O eu é uma vivência e uma
experiência que se realiza por comportamentos; a pessoa e o cidadão são a
consciência como agente moral e político,
como práxis (CHAUÍ, 2000, p.147).

Diante de tais informações, compreende-se que o estímulo ao desenvolvimento do
bom senso e consciência moral é um dos
principais fatores que facilita o combate ao
preconceito racial, levando-se em consideração que a valorização histórica e cultural dos
afrodescendentes são os elementos essenciais para o desenvolvimento de processos
educacionais voltados para diversificação que
compõe a cultura brasileira.

A NECESSIDADE DE ABORDAR O
RACISMO NAS ESCOLAS
Discorrer sobre a temática racismo é
algo delicado, levando em consideração que
o modo que os assuntos são discutidos podem gerar polêmicas. Esse fato é uma das
características que dificulta o trabalho do
educador, pois alguns têm dificuldades em
trabalhar com os conflitos que as questões
raciais geram, outros, não possuem conhecimento necessário para atuar com o tema
(BONI, 2008).
De acordo com Boni (2008), outro fator
que dificulta a abordagem acerca da cultura
afro é o preconceito existente entre os próprios educadores, levando-se em consideração que o espaço escolar está repleto de
práticas racistas, discriminatórias e preconceituosas,
Percebe-se que no ambiente escolar as
situações de conflito que poderiam promover a interação, o conhecimento e o
respeito às diferenças e às peculiaridades
das diversas culturas ali presentes, não
são bem aproveitadas pelo professor, que
muitas vezes, veem na situação que se
apresenta, algo constrangedor, gerador
de tensão e não sabem como trabalhar
adequadamente com a questão se omitindo ou tratando isoladamente o fato (BONI,
2008, p.2).

Verifica-se a necessidade dos educadores buscarem cursos de capacitação capazes
de auxiliar na atualização de suas práticas
metodológicas em relação ao referido tema,
possibilitando ao mesmo que se tornem capazes de contribuir para o desenvolvimento
educacional voltado para superação de discursos e práticas racistas.
Scriptori e Borges Júnior (2010) esclarecem que o fracasso escolar dos educandos
pretos se origina, também, do preconceito, da
violência e da discriminação vivenciada pelos
mesmos, a qual é internalizada e transformada em ações prejudiciais, conduzindo esses
educandos à evasão escolar,
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[...] o sistema de ensino como sendo um
fiel reprodutor da estrutura social. No Brasil,
isso não é diferente. A cultura eurocêntrica
é aqui enfatizada como uma supremacia
que atropelou e obstaculiza outras formas
de cultura e conhecimentos, e desconsidera os valores multiculturais que constituem
a sociedade brasileira (SCRIPTORI; BORGES JÚNIOR, 2010, p.433).

Sabe-se que o pensamento é a capacidade que o indivíduo tem em formar opiniões sobre diversos assuntos, ou seja, é a possibilidade
que tem para avaliar algo e tomar uma atitude.
No contexto escolar, os alunos pretos, na sua
maioria, não têm oportunidade de expressar
seus pensamentos e opiniões, sendo oprimido
de tal forma que o leva a evadir-se da escola.
Scriptori e Borges Júnior (2010) contribuem com a discussão, afirmando que a resiliência enquanto ferramenta educacional, favorece a superação dos traumas sofridos pelo
aluno, pois quando o educador demonstra aos
educandos que acredita na capacidade deles,
sempre estimula os mesmos a superar seus
obstáculos e persistirem no aproveitamento das
oportunidades, disponibilizando apoio, afeto e
conhecimentos.
De acordo com Gentili (2003) a naturalização do racismo em algumas instituições de ensino origina-se de percepções normalizadoras,
as quais percebem as injustiças sociais como
algo normal, naturalizando gradativamente tais
fenômenos ao longo do tempo, constituindo
uma ideologia social predominante. O referido
autor ainda faz uma analogia para explicar os
conceitos de “normalidade” e “anormalidade”,
usando como exemplo a seguinte situação:
[...] enquanto é “anormal” que um menino de classe média ande descalço, é
absolutamente “normal” que centenas de
meninos de rua andem sem sapatos perambulando pelas ruas de Copacabana
pedindo esmolas [...] a possibilidade de
reconhecer ou perceber acontecimentos
é uma forma de definir os limites sempre
arbitrários entre o “normal” e o “anormal”,
o aceito e o negado, o permitido e o proibido (GENTILI, 2003, p.29).

Diante do exposto, Chauí (2010) explica
que por meio do próprio pensamento, os indivíduos são capazes de formular racionalmente
ideias sobre valores morais e éticos. Por seu
turno, Scriptori e Borges Júnior (2010) preceituam sobre a importância dos educadores
dialogarem com os educandos vítimas de preconceito racial, para que eles exponham seus
pensamentos, suas experiências de vida, pois
muitas vezes preferem calar-se diante de situações de maus-tratos e violência, sejam elas
físicas ou psíquicas.
Gomes e Bezerra (2013) por sua vez, afirmam que é extremamente importante que exista
o reconhecimento e a valorização da pessoa
preta na sociedade, afirmando que é por meio
desse reconhecimento que será possível eliminar o racismo do contexto social,
Por outro lado, sabemos que, mesmo passando por essas situações, certas pessoas conseguem superar as adversidades
e sair delas vitoriosas, principalmente
quando encontram apoio de outros seres
humanos que as valorizam e as acolhem.
Dizemos que essas pessoas são resilientes ou têm capacidade de resiliência
(SCRIPTORI; BORGES JÚNIOR, 2010,
p.433).

Porém, para que isso ocorra, são necessárias mudanças nos discursos e nas práticas
sociais, e estas somente serão viáveis com o
comprometimento dos educadores e de toda
comunidade escolar no âmbito das relações intersubjetivas, além da responsabilidade social
das instituições políticas e econômicas, no âmbito macro da sociedade.

A SUPERAÇÃO DO PRECONCEITO E A
PRÁTICA PEDAGÓGICA
Melo (2013) ressalta a falta de debates
sobre assuntos étnico-raciais entre professores e gestores, na visão do autor, as metodologias dos professores, bem como, seus
conteúdos e técnicas são meras reproduções
do currículo, ignorando as temáticas transversais sobre diversidade étnica racial brasileira.
Sendo assim:
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O professor adota preliminarmente uma
posição na qual os alunos são encorajados a se tornarem reprodutores de conteúdos, métodos e técnicas que o docente
determina usando os conteúdos curriculares como o piloto automático de sua
missão pedagógica (MELO, 2013, p. 2).

Nesse contexto, Melo (2013) sugere que
durante o processo de formação dos educadores seja trabalhada a diversidade cultural e que
o mesmo inclua no currículo a história da África,
dos africanos e dos afrodescendentes, visando
ampliar o conhecimento do futuro professor a
respeito dessa temática. Segundo o referido autor, esse assunto deve ser trabalhado detalhadamente, ou seja, cabendo ao educador vincular
a temática da cultura étnico-racial com suas respectivas disciplinas, para que assim possa internalizar o tema abordado e consequentemente
alterar seu comportamento no espaço escolar
na tentativa de colaborar para alterações sociais.
Dessa forma, Oliveira, Santos e Silva
(2014) relatam a respeito das possibilidades de
abordagem nos livros didáticos, em que consideram que o professor deve estudar e observar
com atenção os conteúdos sobre a história do
negro contada nos livros, aprender a identificar
e confrontar os estereótipos demonstrados por
meio de textos e ilustrações, para que assim
possam ter a possibilidade de transmitir a história verdadeiramente, buscando a valorização da
identidade negra,
A escola, como instituição social responsável pelo processo de socialização, tem
um importante papel sobre a formação da
consciência histórica educandos, e para
desmistificar os estereótipos raciais, os livros didáticos são ferramentas políticas e
cultural, disponibilizadas aos professores
e aos alunos, que pode colaborar com
processo de desmistificação da História
do Negro no Brasil, desde que esse recurso não reproduza no uso pedagógico, os
conceitos e ideologias de senso comum
e da ideologia do branqueamento, onde o
negro é visto como sujeitos escravizados
pelos europeus e incapazes de “produzir cultura”. (OLIVEIRA, SANTOS; SILVA,
2014, p.4).

Outro aspecto relevante refere-se à existência do racismo implícito no material didático, o qual dificulta o trabalho do educador
no processo de ensino-aprendizagem, uma
vez que quando se depara com imagens racistas, esse profissional tem que identificar,
pesquisar e confrontar o racismo nos materiais didáticos,
[...] como meio de reprodução social, o
currículo escolar e o Livro Didático são
ferramentas pedagógicas que possibilitam a abordagem da História do Negro
de forma positiva, porém as discussões
sobre o tema etnicorracial no Brasil revelam que é preciso observar com atenção
os conteúdos e configurações de abordagem sobre a História do Negro dos livros
didáticos, pois a presença de representações estereotipadas e racistas ainda é um
fenômeno presente nos textos didáticos
[...] que temos que aprender a identificar
e confrontar (OLIVEIRA, SANTOS; SILVA,
2014, p.2).

Esse processo de identificação é fundamental, pois para o educando o conteúdo
do livro é apreendido como verdade absoluta.
Desse modo, cabe aos educadores atualizarem-se para combater o racismo de modo
a extinguir quaisquer dúvidas sobre o tema,
confrontando os discursos subjacentes em
sala de aula.
Vieira et al. (2012) discutem sobre as
elaborações dos recursos metodológicos e
materiais didáticos capazes de abordar a
história e a cultura afro-brasileira, onde compreendem que um dos métodos a serem utilizados em sala de aula é a interatividade e a
dinamicidade, pois são itens fundamentais no
processo de internalização do conhecimento,
tendo em vista que a escola tem a responsabilidade de;
[...] possibilitar ao aluno o desenvolvimento cognitivo, moral e ético. Porém, segundo os autores, a escola omitiu do aluno
negro essa possibilidade, pois a mesma
negou a eles seu legado histórico-cultural. É nesse momento que a prática do
professor tem muito valor, já que pode
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contribuir para a superação de discursos
e ideologias racistas, abrindo a mente dos
alunos para aquilo que era posto como
normal e natural na sociedade (TUONO;
VAZ, 2017, p.208).

Segundo Gonçalves e Júnior (2014), a
formação continuada é outro aspecto relevante
nesse processo, tendo em vista a necessidade
dos educadores buscarem aperfeiçoar seus
conhecimentos por meio do desenvolvimento
de uma formação multicultural.
P a r a
Vieira et al. (2012), mesmo tentando, a elite
brasileira de cada época, não conseguiu apagar a história e a cultura de origem africana,
Compreendemos que é necessário, seja
por meio de cursos de formação continuada ou por exercício próprio, que o
professor se atualize acerca do referido
tema, assim sendo, terá a possibilidade
de contribuir para o desenvolvimento de
um trabalho em sala de aula voltado a superação de discursos e práticas racistas
(TUONO; VAZ, 2017, p.207).

[...] a prática pedagógica do professor
deve ser construída acerca da diversidade cultural presente no país, pois, esta
abordagem, possibilita que o docente trabalhe com a pluralidade cultural brasileira
na formação da identidade cultural do aluno, bem como a percepção e o respeito
das diferenças existentes na sociedade,
favorecendo a relação democrática étnico-racial entre os alunos (TUONO; VAZ,
2017, p.209).

Compreende-se que a presença do preconceito racial nas escolas, faz parte da reprodução social da injustiça e do preconceito
cultural, em alguns casos o racismo é fruto
da convivência familiar e da comunidade em
que o aluno está inserido, portanto cabe, também, a equipe pedagógica em parceria com
os movimentos sociais desenvolver meios e
estratégias para que o preconceito racial seja
superado na comunidade escolar.

Contudo, o multiculturalismo deve ser
percebido de maneira mais crítica e reflexiva,
pois trata-se de um tema que deve ser abordado em conjunto e trabalhado com projetos
interdisciplinares para favorecer a compreensão dos alunos. Dessa forma, cabe ao educador refletir sobre suas metodologias e os
conteúdos que está abordando, reavaliando
seus planos de aula, propondo atividades diversificadas que contribuam para o conhecimento significativo e respeitoso do aluno em
relação a sua etnia.

Para Boni (2008), são também nos
momentos de conflitos e de divergências
de ideias que o professor pode encontrar a
oportunidade de promover o conhecimento,
a interação e o respeito à diferença. Quando
observado a presença do preconceito racial
no contexto escolar, é essencial que se busque desenvolver projetos, palestras e dinâmicas referentes ao tema. Sendo assim, Kusma
(2010) reconhece na prática pedagógica do
professor o caminho para o combate do racismo, já que, por meio de sua ação, é possível
a reflexão favorecendo a relação democrática
étnico-racial entre os alunos.

De acordo com Kusma (2010) a abordagem da diversidade cultural presente no
país deve fazer parte da prática pedagógica
do professor, mostrando ao aluno a importância da pluralidade cultural e a possibilidade do combate ao racismo. Nesse contexto,
considera-se que os alunos agem com naturalidade ao preconceito, devido à falta de
contextualização do tema e a ausência da
abordagem histórica e cultural, dificultando o
desenvolvimento dos alunos quanto à valorização da diversidade cultural,

Segundo o autor, um dos fatores que
dificulta a abordagem da história e cultura africana é o preconceito entre os próprios professores, pois a escola está repleta de práticas
racistas e discriminatórias. Percebe-se, claramente, por meio deste estudo que a presença
do preconceito racial é visível no contexto escolar e esta realidade precisa ser combatida.
Desse modo, o aluno aprende a valorizá-la e
quando compreende os efeitos de suas ações
na sociedade, passa a respeitar a diversidade
cultural presente na escola.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo desenvolvido consiste em
uma revisão sistemática de literatura acerca
da necessidade de combater o racismo no
espaço educacional, na qual foram incluídos
livros, artigos, dissertações, teses e demais
publicações em que foram indenizadas abordagens sobre o assunto em questão. De acordo com Ulbricht et al (2013) a relevância do
método qualitativo volta-se para possibilidade
de analisar processos dinâmicos vivenciados
pelos grupos sociais envolvidos no estudo,
bem como, as especificidades comportamentais dos indivíduos em relação ao fenômeno
em questão.
A pesquisa tem como aporte teórico
pesquisas e estudos desenvolvidos entre os
anos de 2003 e 2016, dentre as quais destacam-se Boni (2008), Kusma (2010), Gomes
e Bezerra (2013) e Melo (2013), os quais
discorrem em suas pesquisas sobre a importância da Lei 10.639/03 no contexto escolar,
levando em consideração aspectos como a
formação docente, a aplicabilidade da referida lei por meio da literatura e do ensino, possíveis mudanças no espaço educacional por
meio da manutenção dos parâmetros legais
estabelecidos pela Lei 10.639/03, bem como,
as conquistas, os desafios e as perspectivas
futuras em relação à formação docente.
Por seu turno, os estudos de Guimarães
(2004) contribuíram para o desenvolvimento
da presente abordagem, pelo fato do mesmo
discorrer sobre o preconceito de cor e racismo
no Brasil a partir de uma perspectiva antropológica, viabilizando a aquisição de conhecimentos históricos acerca do assunto. Oliveira,
Santos e Silva (2014) discutem a abordagem
histórica dos negros nos livros didáticos. Por
fim, Scriptori e Borges Júnior (2010) discutem
a discriminação e o preconceito como fatores
que estimulam o preconceito e violência nas
escolas, tendo a contraposição da ação docente como forma de promoção da resiliência
no espaço educacional.

É possível descrever o desenvolvimento da pesquisa em etapas distintas. Primeiramente foi delimitado o tema central da
abordagem em questão, onde foram fixados
o objetivo central e os objetivos específicos
que deveriam ser alcançados. Além disso,
estipulou-se a problemática que representa
o direcionamento do estudo. Posteriormente
foi realizado o levantamento bibliográfico em
portais da internet, utilizando como critério de
busca descritores como preconceito racial,
discriminação racial, Lei 10.639/03, preconceito racial na escola.
Após a seleção de 30 publicações, realizou-se a leitura dos resumos dos mesmos e
analisou-se os títulos e as referências bibliográficas deles, com a finalidade de constar
a possibilidade de utilização desse material
como subsídio científico para o desenvolvimento de um estudo posterior, dentre os
quais somente 13 atenderam os requisitos estipulados. Após a seleção das bibliografias,
foram elaborados resumos e fichamentos das
mesmas, por meio dos quais foram coletadas
as principais percepções dos autores envolvidos, possibilitando o agrupamento e a classificação dos conceitos e explicações.
Foi constatada pouca produção acerca
de temas relacionados a questões raciais e
educação infantil. Com relação ao enfrentamento, a maioria dos artigos enfatizavam a
importância da formação docente e a Lei n.
10.639/2003 como estratégias para o combate do racismo na escola. Foi verificado que
os estudos sobre essa temática precisam se
expandir, pois as discussões são importantes
para aprofundar o tema e o compartilhamento
dos recursos utilizados pode contribuir para o
enfrentamento do racismo na escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se que a educação não é a redentora da sociedade, mas é uma possibilidade de ação social transformadora, portanto cabe a todos os sujeitos participantes da
sociedade lutar pela justiça social e pelos direitos igualitários. Para tanto, faz se necessárias
políticas voltadas ao investimento em capacitação de profissionais qualificados em história da
África e afro-brasileira, para atuar de maneira a contribuir para o desenvolvimento da construção da identidade do aluno, respeitando e valorizando a pluralidade cultural brasileira.
Nesse sentido, considera-se importante que a mudança perpasse entre os professores
e gestores, uma vez que, para que o professor venha ensinar sobre a cultura africana e afrodescendentes é necessário que o mesmo não estabeleça práticas de discriminação, bem
como é preciso se despir de discursos preconceituosas. Para tanto, é necessário que estes
busquem ter o conhecimento sobre a história e cultura afrodescendente para que sua prática
tenha significado para o aluno, fazendo com que age de maneira consciente em relação a
diversidade cultural brasileira.
Compreende-se que por meio desse estudo, é possível estimular o desenvolvimento de
caminhos que podem ser adotados, além da mudança da prática docente, seja por meio de
formação continuada de professores, seja por meio da reformulação das políticas curriculares,
seja através de um trabalho voltado a conscientização da sociedade em geral, por instituições
externas a escola, seja por meio de políticas educacionais que visem à equiparação das injustiças historicamente realizadas.
Considera-se que, apesar dos limites, os docentes podem lançar mão de práticas pedagógicas voltadas à superação do racismo, como a análise crítica de materiais didáticos,
de discursos e a reflexão interdisciplinar sobre a diversidade cultural.
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O PAPEL DO GESTOR FRENTE OS DESAFIOS DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA ESCOLAR
RESUMO: Este artigo tem como objetivo levar o leitor a uma reflexão sobre os desafios de uma
gestão democrática dentro do ambiente escolar, fazendo-nos um resgate a nossa memória de um
passado autoritário e centralizador, mas que em muitas gestões ainda se encontram enraizados.
O trabalho nos mostra ainda a importância da concretização da gestão participativa apesar de
muitas vezes a mesma não se concretizar por falta de participação dos indivíduos que compõem
a escola. Cabe aos profissionais da educação e às famílias entenderem sobre a relevância da
gestão democrática e participativa, onde a cidadania possa ser construída a partir de práticas
democráticas e participativa de todos os envolvidos, e estes sendo sujeitos de sua própria história.
A pesquisa é de cunho qualitativo, através de revisão literária, com cunho bibliográfico. Com a
realização deste artigo, espera-se uma melhora significativa do processo de gestão democrática
do ensino, onde apesar de todas as limitações e problemas existentes, o gestor possa administrar
de forma democrática com a participação efetiva de todos.

Palavras-chave: Gestão Democrática; Gestores; Comunidade; Cidadania.
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INTRODUÇÃO

M

uito tem se falado em gestão democrática em vários setores do nosso país.
Contudo, em uma instituição escolar é relevante citar que nem sempre se pensou
desta forma. Com o fim do regime militar e com a redemocratização do país,
temos observado que o papel dos diretores escolares têm passado por mudanças, antes os
mesmos assumiram funções tanto administrativas quanto pedagógicas, e os faziam de maneira ditatorial, soberana.
Hoje vamos perceber a necessidade de gerenciar de maneira mais democrática, a chamada gestão democrática e participativa. Para isso se faz necessário uma presença efetiva
da comunidade. Neste sentido, queremos analisar, quais os mecanismos adequados para
aumentar a participação efetiva da comunidade interna e externa na escola?
Temos como problema de pesquisa: Quais os mecanismos/instrumentos adequados
para aumentar a participação efetiva da comunidade interna e externa na escola? Assim
como Objetivos Geral: Identificar as boas práticas de participação da comunidade escolar. E
como Objetivos Específicos: Entender o funcionamento da democracia no ambiente escolar
e analisar também a questão do regimento do conselho escolar; pesquisar as boas práticas
e seus reflexos na efetividade da participação da comunidade escolar; Elencar propostas e
respectivas condicionantes (exigências) para o fomento da participação nas escolas públicas.
A fim de responder tais questões este estudo busca identificar as boas práticas de
participação da comunidade escolar, procurando entender o funcionamento da democracia
no ambiente escolar, assim como pesquisar as boas práticas e seus reflexos na efetividade
da participação da comunidade escolar elencando propostas e respectivas exigências para
fomento da participação nas escolas públicas.
De acordo com Luck (2006) a gestão escolar deve ser movida pela coletividade, onde
o gestor possa compartilhar com os demais membros da comunidade as decisões a serem
tomadas, aceitando sugestões e opiniões.
Ressaltamos que as obras dos autores citados neste trabalho, utilizamos apenas ideias
básicas e que, para um melhor aprofundamento no assunto, recomendamos que fosse além
desta pesquisa e busque ler e se aprofundar no tema em destaque. Para a formulação deste
trabalho científico, foi utilizada a metodologia bibliográfica de diferentes tipos de textos e livros
como fundamentação teórica.
É necessário que se tenha em mente o querer mudar e o querer fazer, para que haja de
fato uma educação de qualidade com base na democracia e na participação da comunidade.
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CONTEXTO HISTÓRICO E SEUS
AVANÇOS
A educação em nosso país passou por
muitos avanços ao longo dos anos desde o
período militar (1964-1985) onde vivíamos
um regime de caráter autoritário, ditatorial e
centralizador, exercendo seu poder diante da
população.
A população almejava transparência
principalmente na governança do próprio Estado. Em oposição ao regime militar, partidos
políticos se articulam e utilizam como plataforma de governo as perspectivas democráticas
participativas com o apoio da população, com
objetivo de participar diretamente da elaboração de políticas sociais e garantir canais de
fiscalização e controle da ação estatal.
Ao longo dos anos, o Estado brasileiro
passou por questionamentos em relação ao
controle público e às demandas sociais. A
população através de seus movimentos grevistas, sindicais, e a luta por eleições diretas,
começou uma busca em prol da democracia.
Democracia, portanto, é um regime governamental onde o povo exerce o poder junto às
decisões políticas.

A ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL
E SUAS INFLUÊNCIAS NA
ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL
Vivemos em um mundo marcado por
constantes mudanças, culturais, tecnológicas,
sociais, políticas, entre outras, a educação
não poderia ficar à parte dessas mudanças.
Sofrendo influências vinda da administração
empresarial.
Para Bartinik, 2012, enquanto a administração empresarial está voltada ao controle do
processo, visando os princípios de uma sociedade capitalista, a palavra “gestão”, relaciona-se ao relacionamento de pessoas,
[...] compreender as implicações dos fatores externos, na gestão escolar é fundamental para diminuir a transposição crítica
para a administração escolar do modelo

de administração estratégico governamental, o qual é baseado na racionalidade científica, na centralização do poder e
na fragmentação do trabalho (BARTINIK,
2012, p. 44).

Podemos dizer que enquanto a administração empresarial sente a necessidade de um
relacionamento mais pessoal, no nível corporativo conhecido como “gestão,” a instituição
escola, trabalha uma visão valorizando mais
o ser humano, buscando o cidadão como um
todo, de forma autônoma, buscando estabelecer o processo democrático, nas tomadas
de decisões coletivas buscando o bom senso
na resolução dos problemas construídos com
a participação de todos os seus membros e
representantes de todos os seus segmentos.
Observamos que muitos gestores sofreram e sofrem ainda muitas influências de diversos fatores, tanto externos, como internos.
Podemos citar como fatores externos a questão cultural, social, tecnológica, econômica e
até mesmo política, fazendo com que sejamos
influenciados e obrigados a fazermos parte
destas mudanças em prol do progresso.
O gestor deve tentar compreender essas
influências, fazendo uso dessas ferramentas
de forma a aperfeiçoar e implementar o trabalho pedagógico para que o mesmo possa favorecer o desenvolvimento do trabalho coletivo
e participativo da Unidade Escolar tendo como
características as influências internas.
Já as influências internas podemos
apontar as de conhecimento educacional e
seu meio sobre o processo do conhecimento, ou seja, a construção do conhecimento de
forma não hegemônica, construída no trabalho
coletivo, na formação e construção dos projetos educacionais e pedagógicos, projetos estes que devem ser construídos coletivamente
e gradativamente com a participação de todos
em busca de uma educação melhor e com
maior qualidade do ensino. Essas são práticas
da construção da democratização escolar.
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MECANISMOS DE CONSTRUÇÃO
DA DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO
ESCOLAR
De acordo com Paro, "A construção da
autonomia da escola só poderá efetivar-se se
houver participação efetiva de todos os atores
nos processos de estudo, planejamento, execução e tomadas de decisões das ações que
permeiam o cotidiano escolar” (2010, p. 133).
Um desses Projetos que envolvem a
participação de toda a comunidade escolar e
local é o Projeto Político Pedagógico (P.P.P) da
unidade, o qual é um instrumento que reflete a
proposta educacional da escola. É através dele
que a comunidade escolar pode desenvolver
um trabalho coletivo, cujas responsabilidades
pessoais e coletivas são assumidas para execução dos objetivos estabelecidos.
É muito importante a participação de
toda a comunidade escolar (pais, alunos, funcionários e gestores) na construção do Projeto
Político Pedagógico da Unidade escolar, pois,
para que de fato ele exista é necessário mobilizar a todos de forma espontânea, proporcionando situações onde se permitem pensar,
refletir, aprender e realizar o fazer pedagógico
de forma coerente. Para Veiga: [...] a escola
não tem mais possibilidade de ser dirigida de
cima para baixo e na ótica do poder centralizador, que dita as normas e exerce o controle
técnico burocrático. A luta da escola é pela
descentralização em busca de sua autonomia
e qualidade (2013, p. 17).
Com a participação de todos a escola
passa a ser um lugar público, de debates, de
diálogos e de reflexões de maneira coletiva
buscando uma reorganização da escola, buscando no P.P.P. um referencial para a compreensão de nossas práticas pedagógicas.
Tendo em vista que a escola é uma instituição onde há relações sociais entre os indivíduos de diferentes segmentos, onde regem
normas e orientações, é relevante colocarmos
aqui os órgãos colegiados. Os órgãos colegiados é uma forma de descentralizar decisões

técnicas e burocráticas da gestão escolar, articulando ações com o objetivo de ajudar a
Unidade Escolar em todos os seus aspectos,
através da participação e interação de toda a
comunidade, pais, alunos, professores e funcionários. Para Luck:
Entende-se que os membros do órgão
colegiado são apenas o ponto de partida, para que todos os pais se envolvam
com os trabalhos da escola, cabendo aos
primeiros buscar os meios para promover
esse envolvimento. Seu maior significado
está centrado na maior participação na
vida escolar como condição fundamental para que a escola esteja integrada na
comunidade, assim como a comunidade
nela que se constitui na base para maior
qualidade de ensino (2006, p. 66)

Entre os órgãos do colegiado podemos
destacar: O conselho escolar, o conselho de classe e a Associação de Pais e Mestres (P>P>P),
prevalecendo a preservação representativa de diversos segmentos da escola. Tanto o conselho
escolar quanto o conselho de classe possuem
uma configuração que estabelece um relacionamento de interação com a comunidade.
O conselho de escola é o órgão máximo
de deliberações dentro da escola e possui funções consultiva, fiscal e mobilizadora. Formado pela representação de todos os segmentos
que compõem a comunidade escolar, como:
alunos, professores, pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretores e comunidade externa. Cada Conselho Escolar tem suas
ações respaldadas através do seu próprio Estatuto, que normatiza a quantidade de membros, formas de convocação para as reuniões
ordinárias e extraordinárias, como é realizado
o processo de renovação dos conselheiros,
dentre outros assuntos que competem a essa
instância. Para Veiga et al, (2013, p. 116), o
Conselho de escola deve favorecer o centro de
decisões dos atores envolvidos, favorecendo
a comunicação e rompendo com as relações
burocráticas e formais. Dando abertura para
que todos possam expressar suas opiniões e
reivindicações compreendendo seu papel na
vida da escola.
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Para Gadotti (1990, p. 167) uma escola
pública deverá: “ter a qualidade da escola controlada pela comunidade, cujas as decisões a
ela caiba e não sejam entregue a devaneios e
ao lirismo tecnológico dos planejadores” (VEIGA E TAL 2008, p 120).
O conselho de classe é outro órgão do
colegiado que tem por objeto de estudo a
avaliação da aprendizagem e do ensino, eixos centrais do processo de trabalho escolar.
Fazem parte do conselho de escola equipe
docentes, gestores escolares, coordenadores
pedagógicos, orientadores educacionais e
outros membros da comunidade escolar, mas
para que tenha uma atuação mais presente
da comunidade escolar como um todo e não
apenas educacional seria relevante a participação de todos os envolvidos, entre eles alunos
e pais.
A APM, por sua vez, é um órgão de caráter jurídico, sem fins lucrativos, com participação de educadores e responsáveis pelos estudantes. Está envolvida no trabalho pedagógico
e no funcionamento administrativos da escola.
Sua atribuição é auxiliar no gerenciamento dos
recursos financeiros, o que inclui verbas públicas (como o Programa Dinheiro Direto na
Escola – PDDE), parcerias, convênios (como
o Programa Mais Educação, do Ministério da
Educação – MEC) e doações.
Ela deve debater envolvendo o Conselho e outros colegiados existentes – e mostrar à direção a visão da comunidade sobre
cada atividade proposta, além de contribuir
para mobilizar recursos humanos e materiais
e estabelecer parcerias, entre outras atividades para melhorar a qualidade do ensino, “São
as atuações da atuação de pais e mestres e
do conselho escolar que batizam as ações da
direção, propõem novas possibilidades à administração da escola e oferecem apoio aos
seus projetos que precisam de uma ampla participação” (ROBLE, 2008, p.61). O Conselho
Escolar é o órgão máximo para a tomada de
decisões realizadas no interior de uma escola.

A DEMOCRACIA E SEU PAPEL NA
EDUCAÇÃO
Para Cury (2002), “A Gestão democrática tem se tornado um dos motivos mais
frequentes na área educacional, de debates,
reflexões e incentivar políticas públicas a fim
de dar sequência a um princípio posto constitucionalmente e reposto na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional”. É entendida
como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e na avaliação dos projetos
pedagógicos, na administração dos recursos
da escola, enfim, nos processos decisórios da
escola.
De acordo com a LDB (Lei n. 9.394/96),
as instituições públicas que ofertam a Educação Básica devem ser administradas com base
no princípio da Gestão Democrática. Ela está
baseada na coordenação de atitudes e ações
que propõem a participação social, ou seja,
toda a comunidade escolar e é considerada
sujeito ativo em todo o processo da gestão.
Assim, é imprescindível que cada um destes
sujeitos tenha clareza e conhecimento de seu
papel enquanto participante da comunidade
escolar.
Segundo Luck (2013), o sucesso de
uma instituição se dá pelo trabalho conjunto
entre todos seus membros, com confiança
e reciprocidade de forma efetiva levando em
consideração o bem comum de todos,
[...] gestão, portanto parte do pressuposto
de que uma organização social, depende
da mobilização da ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho
associado, mediante reciprocidade que
cria um “todo”, orientado por uma vontade coletiva (LUCK, 20013, p. 21).

Portanto, quando assumimos o nosso
papel com autoria e autonomia, estamos oportunizando uma gestão de competência, onde
todos são autores de suas histórias, oportunizando direito a todos de terem voz e opiniões a
todos os assuntos tratados dentro da entidade.
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O PAPEL DO GESTOR FRENTE AO
PROCESSO DEMOCRÁTICO
Sabemos que ainda há uma tendência
burocrática vivenciada na cultura das Instituições Escolares. Uma mudança em nossa
cultura não pode ser rompida ou mudada tão
facilmente, por isso ainda caminhamos no processo de democratização, processo esse que
deve ser feito de forma partilhada em um ambiente estimulador, para que todos se sintam
participantes da democratização escolar.
Para Lück a democratização na gestão
escolar, não deve ser imposta e sim, construída coletivamente, com tomadas de decisões
partilhadas onde todos possam opinar suas
ideias em prol de uma educação de qualidade: “Escolas competentes são aquelas em que
o poder é disseminado coletivamente e onde
se compreende as nuances, a dinâmica e a
dialética de sua manifestação entre os polos
individual e social, equilibrando-os” (LUCK,
2013, p. 106).
Vivemos em um país globalizado onde
a velocidade da comunicação exige do gestor uma mente aberta ao diálogo e as novas
ideias e saberes de sua equipe e membros da
comunidade escolar de maneira que possa ter
confiança e respeito entre todos. Ele é a peça
central dessa organização, ele tem um papel
fundamental frente às tomadas de decisões
dentro da Instituição Educacional.
Os gestores escolares são responsáveis pelo sucesso de uma organização educacional. Segundo Silva (2009), o gestor deve
promover um ambiente harmonioso para que
todos, comunidade e escola possam se sentir
autores e coautores no processo democrático
educacional, trabalhando coletivamente com
ideias e soluções para a melhoria da educação
e da instituição.
Portanto o gestor deve fazer uma liderança participativa, e atuante com todos os seus
membros, criando uma comunicação e uma
visão compartilhada, ganhando a confiança e
utilizando a competência organizacional da es-

cola, desenvolvendo uma equipe participativa
dentro da gestão, onde todos possam participar democraticamente,
Não se constrói a autonomia da escola
senão mediante um entendimento recíproco entre dirigentes do sistema de ensino
e dirigente escolares, e entre estes, a comunidade escolar (incluindo os pais) a
respeito de que tipo de educação cabe
à escola promover e de como todos, em
conjunto, vão agir para realizá-lo (LUCK,
2013, p.97).

Observa-se, portanto, no ambiente escolar, cuja gestão democrática se faz presente uma mudança de paradigma, marcada
por práticas colaborativas, interativas e mais
participativas, onde se possa buscar ações
e soluções de problemas para a melhoria e
bem comum da unidade. Podemos destacar
entretanto que não é uma tarefa fácil, estamos
caminhando para a construção de uma democracia plena, haja visto que muitas vezes ainda
estamos sendo orientados por um paradigma
enfraquecido, advinda das cobranças governamentais, oferecendo grande impacto sobre o
que ocorre nas escolas.
Contudo alguns esforços estão sendo
realizados em instituições de ensino, no sentido de desenvolver a democracia de maneira
descentralizadora haja vista que as instituições
de ensino possuem características diferentes
umas das outras. Há a necessidade da conscientização dos autores envolvidos (toda a comunidade escolar), em sua plena participação
conjunta de esforços, tornando-se sujeitos de
suas ações evoluindo e promovendo a evolução das organizações as quais participam.
Segundo Luck (2006), “A gestão democrática
ocorre na medida em que as práticas escolares, sejam orientadas por filosofia, valores,
princípios e ideias consistentes, presentes na
mente e no coração das pessoas, determinando seu modo de ser e de fazer.” (LUCK, 2006,
p.41)
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Uma gestão que estabelece parâmetros
de qualidade ao trabalho coletivo e participativo, norteando responsabilidades com os profissionais e estabelecendo criações e espíritos
de inovações e renovações de suas práticas
de seus compromissos com a unidade escolar,
desenvolve a construção da autonomia e maior
sentido de competência, elevando seu valor
profissional e maior importância social.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
O gestor escolar é de suma importância
na transformação de uma escola que atenda
às atuais exigências de uma comunidade cada
vez mais presente em termos de conhecimento. O gestor que também é mediador de seu
grupo precisa fazer uso do diálogo em sua
gestão, para que ela seja o mais democrática
possível. Trazendo a comunidade escolar, familiares e professores para caminhar junto de sua
gestão mantendo as relações comunicativas
para um bom trabalho.
É preciso ter em mente e colocar em
prática os meios que fomente à democracia
escolar como por exemplo; promover um ambiente propício ao diálogo; criar eventos atrativos para a comunidade; incluir a comunidade
na discussão do PPP; elaborar projetos de interesse do público interno e externo e incluir a
comunidade externa como por exemplo: alunos, pais, líderes comunitários, na discussão
do orçamento, nas reuniões de conselho de
escola e APM.
O papel do gestor é importante no contexto escolar em busca de objetivos que contribuam para o crescimento da comunidade
escolar. Tendo em vista que o gestor é o mediador nas funções que rodeiam a comunidade
para um bom trabalho qualitativo. Um gestor
hoje, precisa fazer uso de diversos meios de
comunicação para que a comunidade escolar
e seus integrantes possam caminhar juntos.
É importante manter relações comunicativas
com todos em prol de uma boa parceria com
as famílias e escola.

O gestor necessita realizar ações para inserir a comunidade no ambiente escolar; fazendo assim sua unidade crescer perante a comunidade em que está inserida. É de fundamental
importância o uso do diálogo para com todos,
diálogos sinceros, francos, seja em reuniões
pedagógicas, reuniões de pais, reuniões de
conselho de escola etc.. Para que se ganhe a
confiança da comunidade e assim possam caminhar juntos em benefício da aprendizagem
dos estudantes. Atender as exigências, necessidades, de seu público integrante, o gestor
deverá ter uma noção de comportamento humano, que é fundamental dentro de sua que
exerce função essa que necessita da visão do
futuro, autocontrole, coragem e valores. São
essas habilidades que darão ao gestor (líder)
competências primordiais para balancear as
diversas divergências encontradas por ele no
âmbito escolar.
Por meio da pesquisa bibliográfica, encontramos Freire (1987) afirmando que “O
diálogo pertence à natureza do ser humano,
enquanto ser de comunicação. O diálogo sela
o ato de aprender, que nunca é individual, [...]”
(p. 14). Portanto, a obrigação dos gestores,
educadores, e todos que compõem a comunidade escolar é de promover ações e atividades educacionais fundadas na perspectiva
dialógica.
Um gestor que utiliza o diálogo e a comunicação constante com todos os membros
de sua comunidade escolar, forma uma escola
forte e comprometida com a transformação da
realidade social e educacional de seus educandos.
A escola tem como missão por meio do
gestor, melhorar a qualidade do ensino para
a formação de cidadãos criteriosos e participativos na sociedade, garantir nos alunos o
conhecimento, desenvolvendo atitudes e habilidades que lhes proporcione condições para o
exercício da cidadania plena, contribuindo para
a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária, com principais valores que esta instituição de ensino prioriza.
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Enfim, é o gestor escolar quem zela pela
qualidade do ensino. Ele conduz a elaboração
do Projeto Político Pedagógico (PPP) de sua
escola e facilita a elaboração do currículo escolar, para depois articular com seu grupo de
professores que juntos articularam com pais e
comunidade. Ainda cabe a ele acompanhar e
avaliar a aprendizagem dos estudantes junto
aos seus professores e familiares.
Sendo assim, o papel do gestor diante de
uma gestão democrática, comunicativa e que
interage com a comunidade, não se resume
somente a administração do estabelecimento
de ensino, e sim de um mediador responsável
por mudanças para liberar e planejar, visando
o alcance de seus objetivos e metas no que
se diz respeito à aprendizagem.
O gestor desenvolvendo as relações de
comunicação e colaboração do junto à comunidade escolar e seus integrantes contribuindo
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, com principais valores que esta
instituição/gestão prioriza, como por exemplo:
Honestidade, responsabilidade, justiça, flexibilidade, humor, solidariedade, empenho, criatividade, coerência, amor, respeito, amizade e
paciência, são valores indispensáveis ao nosso crescimento contínuo, tendo como filosofia
oferecer educação de qualidade em todos os
níveis que lhe foram autorizados por lei à sua
comunidade, promover a aprendizagem significativa, garantindo também a inclusão escolar das pessoas com necessidades especiais,
reforçando sempre a importância do diálogo
entre todos para que haja flexibilidade e companheirismo por parte de sua equipe.

LIDERANÇA
Na abordagem clássica da Administração, o líder tinha a função de estabelecer e
fazer cumprir critérios de desempenho para
atingir objetivos organizacionais. A atenção
principal do líder focava-se na necessidade da
organização e não nas necessidades do indivíduo (GOMES; STROUGO, 2007, p.5). Posteriormente com o surgimento da Teoria das
Relações Humanas o papel do líder mudou e

passou a buscar entendimento das necessidades dos indivíduos, proporcionando oportunidades para o seu crescimento e aperfeiçoamento pessoal.
Os grandes estudiosos possuíam dificuldades em expressar o real significado da
palavra liderança, e as definições comumente
apresentadas, muitas vezes entravam em desacordo. No entanto, de acordo com Souza
(2004, p.3), “Liderança é um fenômeno que
implica dois termos: o agente influenciador e
as pessoas influenciadas”. Diante disso, identifica-se como característica dos grandes líderes a sua busca pelo aprendizado. Onde sua
orientação baseia-se em metas, objetivos e
ideais impulsionando a direção do aprendizado contínuo.
Entretanto, é necessário não confundir a
liderança com o de poder, autoridade, e chefia.
Afirma-se que a liderança refere-se a orientação e motivação dos colaboradores, dos funcionários, onde ao usar de influência simbólica
e não coercitiva, visando dirigir e coordenar as
atividades do setor ou departamento, em busca dos objetivos organizacionais. Assim, liderar
está intimamente ligado ao comportamento de
cada indivíduo em relação à execução de suas
funções diante da empresa.
Cabe ressaltar que a liderança acontece
na medida em que o sujeito das ações supera
as dificuldades, visto que estas são numerosas e inevitáveis, beneficiando o líder com as
diferentes capacidades e características dos
subordinados frente às ações, canalizando
suas energias para as metas anteriormente
estabelecidas.
Nas primeiras abordagens que identificaram a liderança sua caracterização foi considerada, pelos estudiosos, como nata, isto é,
nascida com a pessoa líder. Posteriormente foi
estudado que algumas das habilidades gerenciais do líder podem ser adquiridas, aprendidas de acordo com o comportamento do líder.
Para Borgert et al. (2006, p.6):
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A liderança deve e pode ser aprendida.
Esta constatação motivou uma série de
estudos por parte de pesquisadores e
consultores. Para o autor, o que define o
líder é o atendimento a quatro condições
básicas de liderança, apresentadas pelos
líderes por ele estudados:

A única definição de líder é alguém que
possui seguidores. Algumas pessoas são pensadoras, outros profetas. Os dois papéis são
importantes e muito necessários, mas, sem
seguidores, não pode existir liderança;
Um líder eficaz não é alguém amado e
admirado. É alguém cujos seguidores fazem
as coisas certas. Popularidade não é liderança,
resultados sim;
Os líderes são bastante visíveis, portanto, servem de exemplo;
Liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos ou dinheiro. Significa responsabilidade (BORGERT et al. 2006, p.6).
Trata-se, a habilidade de ensinar liderança, de uma prática essencial para as organizações vencedoras, de uma competência
essencial para que tal empresa possa obter
sucesso, visto que quem ensina liderança são
líderes comprovados, além de serem, também,
aprendizes ávidos.
A liderança traz em sua essência a avaliação de mudanças e a motivação de ação
dos outros, adequando e coordenando cada
uma dessas ações. Agir com liderança é muito
mais do que pensar, agir, julgar e motivar, mas
sim, trata-se do reflexo da atitude de pensar de
uma pessoa e de seu comportamento perante
o mundo.
Pode-se verificar que a liderança é um
tema de extrema complexidade, de múltiplas
definições e interpretações, com raízes históricas na teoria da administração e influenciadas
diretamente por fatores psicológicos, morais e
ambientais. É um processo contínuo, através
do qual o líder evidenciará a sua visão diante
do problema.

O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A
GESTÃO DEMOCRÁTICA: UMA PRÁXIS
EM MOVIMENTO
O amor é uma intercomunicação íntima
de duas consciências que se respeitam.
Cada um tem o outro como sujeito de
seu amor. Não se trata de apropriar-se do
outro (Paulo Freire).

É com esta frase de Freire que quero
abrir a discussão deste capítulo que mais precisamente tratará da gestão democrática na
práxis do coordenador pedagógico. Antes de
apresentar algumas ideias sobre gestão democrática, faz-se necessário ressaltar que a mesma não existe sem comprometimento, respeito
e amor, e como escreve Freire com muita propriedade, um amor que não subjuga o outro,
mas que promove e dá autonomia na práxis, e
isso só é possível por se tratar de uma relação
de consciências humanas.
Penso que esta última seja imprescindível para a prática da gestão democrática.
A consciência possibilita ao homem pensar o mundo que o rodeia e é nela que estão
enraizados o sentimento de existência. Assim
está fortemente ligada ao novo conceito de
gestão.
De acordo com Paro, "A construção da
autonomia da escola só poderá efetivar-se se
houver participação efetiva de todos os atores
nos processos de estudo, planejamento, execução e tomadas de decisões das ações que
permeiam o cotidiano escolar” (2010, p. 133).
Para Gadotti (1990, p 167) uma escola
pública deverá: “ter a qualidade da escola controlada pela comunidade, cujas as decisões a
ela caiba e não seja entregue a devaneios e
ao lirismo tecnológico dos planejadores” (VEIGA E TAL 2008, P 120) O Conselho Escolar é
o órgão máximo para a tomada de decisões
realizadas no interior de uma escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi apresentado neste trabalho, chega-se à conclusão de que, a gestão
democrática deve-se primar pelo aos trabalhos pedagógicos de uma unidade escolar.
A prática pedagógica requer que se pense de forma dialética e que se faça educação
para toda a sociedade, ainda que, através de diferentes meios e em diferentes espaços sociais.
À medida que esta sociedade se torna tão complexa, há que se expandir a intencionalidade
educativa para diversos outros contextos, abrangendo diferentes tipos de formação necessária
ao exercício pleno da cidadania.
Pode-se dizer que numa gestão democrática há espaço para o diálogo e tomada de
decisões de acordo com o bem comum do coletivo. Ao cultivar este espaço, no qual o coordenador pedagógico se coloca como mediador/orientador, pode-se crescer junto com o
professor ampliando todos os olhares, sem perder de foco a responsabilidade de cada um
no processo.
A gestão democrática na escola, só será possível, quando todos os envolvidos nos
cenários de aprendizagens se comprometerem, e, portanto, deve ser uma busca consciente.
Ao coordenador pedagógico democrático cabe a função de mediar as ações para que o espaço escolar se torne em uma grande escola. Não falo aqui do espaço físico, mas de ações
centradas nesta nova prática democrática. E isso envolve todos os atores do cenário escolar.
Ao cultivar este espaço, no qual o coordenador pedagógico se coloca como mediador/
orientador, pode-se crescer junto com o professor ampliando todos os olhares, sem perder de
foco a responsabilidade de cada um no processo. Neste sentido, há que se ter consciência
de que o professor e também coordenador não tem todas as respostas para todos os eventos que ocorrem, mas as problematizam, encaminhando-as da maneira mais viável possível
dentro do que se defende como processo democrático.
Quando se trabalha em equipe, espera-se sempre o comprometimento de todos ali
presentes, afinal no fundo têm objetivos comuns, então por que não cogitar as tarefas com
precisão e prazer. É certo que a situação precária de ensino atualmente, desmotiva e muito o
educador a ensinar de forma prazerosa, mas faz preciso antes de tudo, pensar que se pode
fazer à diferença no local em que trabalha, assim como buscar meios de favorecimento a
escola através de projetos consolidados e reconhecidos, se cada um fizer a sua parte, certamente será reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também pelo trabalho em equipe.
A concepção de qualidade da educação é entendida pelos pais como acesso à escolarização, em que os filhos saiam preparados para o trabalho e almejam o ensino mais eficiente.
Do ponto de vista dos professores, a educação é entendida como espaço para a formação
para a cidadania, o que seria garantido pelo ensino mais eficiente, de forma crítica. Os alunos
compreendem a escola de qualidade como aquela que corresponda à sua realidade, suas
necessidades e expectativas mais imediatas.

31 - julho/2021 - Educar FCE

136

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

REFERÊNCIAS
BARTNIK, Helena Leomir de Souza. Gestão Educacional. 1 ed. Curitiba, PR Intersaberes, 2012. Livro Eletrônico
ISBN 978-85-65704-26-7
CURY, Carlos Alberto Jamil. Gestão Democrática da Educação: Exigências e desafios. RBPAE, Minas Gerais, v.
18, n. 2, p. 164-174, jul./dez. 2002.
GOMES, Paulo; STROGOS, Carlos Vitor. Liderança. Rio de Janeiro: ABRH, 2007
LEITE JÚNIOR, Alcides Domingues. Desenvolvimento e Mudanças no Estado Brasileiro. 2 ed. Florianópolis, SC:
Departamento de Ciências da Administração / UFSC, 2012. ISBN: 978-85-61608-83-5.
LUCK, Heloisa. A Gestão Participativa na escola. 11 ed. v.3. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. Série Cad. de Gestão.
ISBN 978-85-326-3295-1 Concepções e Processos Democráticos de Gestão Educacional. 5 ed. v2. Petrópolis,
RJ: Vozes, 2006. Série Cad. de Gestão. ISBN: 978-85-326-3294-4
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option= content .
NOVA ESCOLA GESTÃO. Disponível em: https://gestaoescolar.org.br/conteudo/560/o-que-e-o-projeto-politico-pedagogico-ppp. Acesso em 09 maio 2021.
PARO, Vitor Henrique. Gestão Escolar, democracia e qualidade do ensino. 1 ed. São Paulo, SP: Ática, 2010. ISBN
978-85-08-10868-8.
ROBLE, Odilon. Escola e Sociedade. IESDE Brasil SA, Curitiba, PR. 2008. ISBN 978-85-387-2079-9.
SILVA, Elaine Pereira. A importância do gestor educacional na instituição escolar. Revista Conteúdo, Capivari, v. 1,
n. 2, p. 67-82, jul/dez. 2009. Disponível em: www.conteudo.org.br/index.php/conteudo/article/viewFile/21/23%3C.
Acesso em: 12 jan. 2019.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Educação Básica e Educação Superior Projeto Político-Pedagógico. 3. ed. Campinas, SP: 2008. ISBN 85-308-0763-4
______. Escola: Espaço do Projeto Político Pedagógico. 13. ed. Campinas, SP: Papirus, 2008. ISBN 85-308-0532-1.

31 - julho/2021 - Educar FCE

137

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

Graduada em Pedagogia pelas Faculdades
Integradas de Ciências Humanas, Saúde e
Educação de Guarulhos (2009); Especialista
em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade
Campos Elíseos (2020); Professora de Educação
básica na Rede Municipal de Ensino de São Paulo
– na EMEF Antônio Carlos de Andrada e Silva,
Professora de Educação Básica da Rede Municipal
de Ensino de Guarulhos - na EPG Cassiano Ricardo.

CLARICE ALVES
DE ALMEIDA

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

138

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

O ENSINO DE HISTÓRIA E AS POSSIBILIDADES DE
DESENVOLVER O TEMA ÉTNICO-RACIAL EM SALA DE AULA
RESUMO: O ensino de História e as discussões sobre a questão étnico-racial, a partir da legislação
pertinente, trouxe a obrigatoriedade do ensino das culturas africanas e afro-brasileiras na Educação
Básica trazendo a necessidade de repensar nas práticas pedagógicas até então utilizadas para
discutir o tema. A ideia de se trabalhar com essa questão vem se materializando, fazendo
com que se propicie a inclusão, gerando conhecimentos para o estudante sobre os aspectos
positivos dessas populações em relação à cultura nacional, fazendo associações às tradições
indígenas e afro-brasileiras, como os contos e mitos, músicas, culinária, artes plásticas, entre
outras proposições, complementando a discussão com outras questões pertinentes ao tema como
as políticas públicas e o ensino de História. A pesquisa trata-se de caráter qualitativo, baseado
em artigos, dissertações, sites, monografias entre outros documentos a respeito do assunto.
Os resultados encontrados demonstraram que a partir dessas culturas é possível desenvolver
diferentes competências a partir da inclusão de diferentes culturas com esses estudantes.

Palavras-chave: História; Relações Étnico-Raciais; Cultura; Educação Básica.
31 - julho/2021 - Educar FCE

139

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

INTRODUÇÃO

C

omo problematização temos que ensinar História, exige atualmente repensar no
que a disciplina significa antes de decidir qual estratégia será tomada ao longo
dos assuntos. Na Educação Básica, isso se torna um pouco complexo já que
existem diferentes objetivos educacionais atribuídos, tanto históricos, quanto possíveis formas
de atingi-los.
O contexto educacional e as Políticas Públicas, trazem uma necessidade de rever como
a disciplina é contextualizada em relação aos conteúdos obrigatórios, o que traz a necessidade de repensar em como trabalhar determinados temas, fugindo dos métodos tradicionais.
Pesquisadores e governantes perceberam a necessidade de rever como discutir em sala
de aula as questões étnico-raciais, já que de certa forma é preciso se redimir com a população negra e indígena após anos de escravidão. Sendo assim, foi criada legislação específica
sobre o ensino de História e os temas voltados para as questões indígenas e africanas.
Acredita-se que até hoje, não existe discriminação no Brasil, porém, a segregação ainda
ocorre, como é o caso da condição financeira e social. O problema, é que a sociedade ainda
dissemina esse tipo de situação, sendo aceita por muitos sem criticidade alguma, o que faz
com que a sociedade brasileira como um todo não avance.
Por isso, essa e outras questões precisam ser trabalhadas na disciplina de História,
devendo ser discutida não só em sala de aula, a fim de promover uma maior democratização
em relação às oportunidades e contribuindo para mudar o quadro das desigualdades raciais
não só na sociedade, mas também na educação.
Assim, justifica-se este artigo, pela necessidade de discutir sobre a legislação vigente
a fim de contemplar e valorizar a cultura africana e afro-brasileira, como objeto de estudo em
sala de aula e em especial, no ensino de História.
Como objetivos específicos, temos os desafios e dificuldades dos professores em realizar essas ações, para disseminar a cultura entre os estudantes. Para isso foi utilizada metodologia indutiva e descritiva, através de pesquisa documental a respeito do tema.
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O ENSINO DE HISTÓRIA E A DISCUSSÃO
SOBRE O TEMA: RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS: NEGROS E INDÍGENAS
Quando os portugueses chegaram ao
Brasil, estimava-se que o número de indígenas era em torno de 3 e 5 milhões. Diferentes
tribos, cada um com sua própria cultura, religião e costumes, o que tinham em comum
era a questão de estarem intimamente ligados
à natureza, desenvolvendo a caça, a pesca, o
cultivo, sempre respeitando o meio ambiente
e usando somente o necessário para sobreviver.
A escravidão dos indígenas acabou
acontecendo devido aos abundantes recursos agrícolas, negócio que rendia lucro para
o comércio de Portugal. Uma das explorações
mais famosas, a do Pau Brasil, fez com que
os portugueses comprassem a população indígena com utensílios como: espelhos e apitos, a fim de que eles carregassem as toras
pau e mercadorias até as embarcações (LUCIANO, 2006).
Quando os recursos se esgotaram, os
portugueses migraram para outras regiões,
deixando os indígenas em situação deplorável, apesar deles terem conseguido preservar
sua herança cultural durante os séculos. Os
portugueses ao chegarem na América pensaram em se tratar das Índias, fazendo com que
os habitantes do novo território ganhassem o
nome de índio, e mesmo após saberem que
não se tratava das Índias, continuaram chamando os nativos de índios, demonstrando
assim a visão dos europeus sobre os povos
indígenas com a intenção de possuir os campos políticos, econômicos e religiosos (LUCIANO, 2006).
Desde 1500, a vida dos índios mudou
completamente. Com o processo de colonização, houve a extinção de diversas comunidades indígenas, seja por conflito armado, seja
pela propagação de doenças trazidas pelos
europeus, massacres e genocídios. Outro fator foi que o processo de colonização trans-

formou a cultura indígena. Houve a mistura de
culturas e raças e por consequência nasceram povos mestiços de índios com portugueses (BERGAMASCHI, 2010).
Os índios tiveram que abrir mão de seus
costumes para obedecer, sendo obrigados a
aceitar as crenças religiosas dos portugueses,
que na missão dos jesuítas, impôs o catolicismo aos índios com a intenção de transformá-los em bons cristãos e aumentar os valores
e hábitos europeus (BERGAMASCHI, 2010).
Desta forma, os índios foram dominados, explorados, escravizados e exterminados com o único objetivo dos portugueses
lucrarem com as terras recém-conquistadas.
A proibição da escravidão indígena só aconteceu no ano de 1757 através de um decreto
do Marquês de Pombal. De acordo com a
Funai, até a década de 1970, os povos indígenas sofreram enorme diminuição e muitos
povos foram extintos devido ao processo de
colonização (RIBEIRO, 2009). Ou seja:
Os indígenas dão lugar à observação
da recuperação geral da população. Em
outras palavras, os índios estão no brasil
para ficar. O autor explicou que existem
duas razões para este crescimento populacional: primeiro, o fato de os índios
desenvolverem resistência imunológica,
ou seja, não são afetados mais pelas doenças trazidas pelos brancos que uma
vez os destruíram. A segunda razão seria o fato de muitos grupos, em áreas de
colonização antiga, após terem ocultado
sua condição discriminada de indígenas
durante décadas, reivindicam novamente sua identidade étnica (CUNHA, 1994,
p.123).

Ainda, segundo o autor, essa população tem aumentado nos últimos anos, mas
nunca conseguiram retornar a situação em
que se encontravam, em 1500, quando a densidade populacional da várzea amazônica era
comparável à da Península Ibérica: 14,6 habitantes por quilômetro quadrado, e 17 habitantes por quilômetro quadrado na Espanha
e Portugal.
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O censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, trouxe que a população indígena era de 896.967, correspondendo a apenas
0,4% da população brasileira, da qual vivem
502.783.315.180 em áreas rurais. O atual território é composto por 505 terras indígenas,
correspondendo a 12,5%, um total de 305
corridas e 274 idiomas.
As maiores etnias são as Tikuna (46
mil), Guarani Kaiowá (43,4 mil), Kaingang
(37,4 mil), Makuxí (28,9 mil), Terena (28,8 mil)
e Tenetehara (24,4 mil). A distribuição por região é 38,2% no Norte; 25,9% no Nordeste;
16% no Centro-Oeste; 11,1% no Sudeste e
8,8% no Sul. E a taxa de alfabetização de
indígenas de 15 anos de idade ou mais é de
76,7%.
A Fundação Nacional do Índio-FUNAI é
a principal executora das políticas indigenistas do Brasil, criada pela Lei nº 5.331, de 5
de dezembro de 1967. O órgão é responsável
por proteger os direitos dos povos indígenas
promovendo pesquisas sobre identificação e
demarcação de terras tradicionalmente ocupadas, delimitação, formalização e registro
fundiário, ainda protegendo os indígenas de
garimpeiros, madeireiros ou qualquer outro
que possa oferecer riscos. A fundação também tem a função de garantir os direitos sociais e civis dessas pessoas (BANIWA, 2006).
Já, pensando na população negra, a
partir do fracasso de utilizar a mão de obra indígena, a solução encontrada pelos portugueses e demais povos estrangeiros que chegaram aqui foi a de explorar o território brasileiro
a partir de mão-de-obra escrava e do tráfico
e escravização dos negros vindos da África,
trazidos à força, e sendo tratados como objetos ou mercadorias (BANIWA, 2006).
Em torno de quatro milhões de negros
vieram desta forma para o Brasil. Essa população, trouxe força de trabalho, religião, cultura, conhecimentos e saberes, que, foram
terrivelmente combatidos, principalmente pelos membros da igreja católica, sendo difícil
no período da expansão colonialista, asso-

ciar o conhecimento filosófico colocado em
prática pelos sacerdotes para a catequização
baseado no modelo estrangeiro, dominador e
opressor, manifestando-se como uma ameaça real ao pensamento e à cultura dos povos
nativos e africanos (CANDAU, 2008).
Essa expansão territorial e colonial
trazia a necessidade de mão de obra, culminando na força de trabalho, escravizando
negros, transformando-os em mercadoria, e
rendendo lucros as sociedades eurocêntricas, a partir do tráfico negreiro. Assim, os
negros africanos eram vistos como pessoas
de uma “raça inferior”, na qual teria a função
de servir como escravos. Eles eram tratados
a partir de condições sub-humanas, de forma
perversa, sobretudo relacionada a questões
políticas, econômicas, sociais e culturais, o
que infelizmente permaneceu até os dias de
hoje mesmo com o término da escravidão, já
que o negro continua sendo marginalizado
socialmente, culturalmente e economicamente mesmo através de uma aparente democracia racial (CANDAU, 2008).
O tráfico negreiro trouxe os negros africanos como mercadorias, contemplando diferentes etnias a fim de desenvolver o trabalho
escravo e instituindo na população uma sociedade de dominantes, que seriam os povos
eurocêntricos, e uma sociedade de dominados, como os indígenas, negros e mestiços
(CANDAU, 2008).
Além de trazê-los como escravos, ainda muitos indivíduos foram dizimados pelas
doenças trazidas pelos povos europeus e
que eram desconhecidas, por exemplo, pelas populações indígenas, seja pelo trabalho
forçado, onde muitos negros ou morriam, ou
praticavam suicídio. Assim, a questão da cor,
da etnia e da classe social continuou mesmo
após a abolição da escravatura (CANDAU,
2008).
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A Cultura Africana permaneceu e influenciou a cultura brasileira de diversas formas, desde a chegada dos escravos aqui
no Brasil; pensando na diversidade cultural,
temos as diferenças entre as várias etnias o
que resultou em línguas diferentes e tradições
distintas (ABRAMOVAY; MARY, 2006).
Apesar de tudo, sair do seu país, trabalharem como escravos e sofrerem muito, os
africanos não se esqueceram de suas raízes,
contribuindo com o enriquecimento da cultura
brasileira, através da música, da dança, da
culinária, entre outras demandas.

AS AULAS DE HISTÓRIA
Em 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN) e os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), trouxeram uma
nova idealização de currículo contemplando
todos os níveis e redes de ensino, a fim de
tentar unificar o que deveria ser ensinado
na disciplina de História. Atualmente, temos
novos direcionamentos a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), trazendo
também novos desafios para os professores.
A disciplina passou a ganhar novo direcionamento, a partir da ideia de formar uma
sociedade mais democrática. Diferentes movimentos sociais chamaram a atenção para
a necessidade de mudar também a legislação, acarretando na introdução do ensino da
Cultura Africana e Afro-brasileira e da Cultura
Indígena, a partir das Leis nº 10.639/03 e nº
11.645/08, mudando o ensino de História de
uma visão eurocêntrica para outra que valorize as culturas e as origens.
A própria sociedade questionou a necessidade de mudar a forma de ensinar História a partir do trabalho com questões que
envolvessem também o protagonismo estudantil a fim de que o estudante compreenda
os momentos históricos, mas também faça
parte desse processo de construção.
Bittencourt (1998), relata que essas mudanças ocasionaram uma redemocratização
na educação após o período da ditadura mi-

litar, iniciando-se na década de 1980 e discutindo sobre quais conteúdos deveriam ser
ensinados na disciplina de História. Com a
ideia de que o conteúdo deveria ser pautado
nas questões socioculturais, o estudante também precisa entender que a história discute
os acontecimentos de diferentes pontos de
vista, levando em consideração a sociedade
da época em questão.
É preciso que o professor auxilie o estudante para que ele que se torne protagonista
do seu conhecimento, direcionando o ensino
para o levantamento de hipóteses, a leitura
e a reflexão, a busca pela contextualização,
a comparação, entre outras competências e
habilidades que envolvam o desenvolvimento
de um cidadão crítico perante a sociedade.
Assim, o ensino de História precisa ser
compreendido como um fator importante para
a formação da cidadania. A disciplina deve
contemplar o currículo, mas também a vida
em sociedade e a criticidade de todas as formas possíveis. O estudo do contexto histórico
deve fazer com que o educando compreenda
que ele também faz parte do processo histórico (MARTINS, 2007).
Os documentos mais antigos como os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), indicavam que era necessário mudar a visão do
ensino de história, deixando de ser algo passivo e obrigatório, para trazer o desenvolvimento de práticas diferenciadas, despertando
o interesse e a curiosidade dos estudantes,
trocando experiências, desenvolvendo projetos e contextualizando. Isso fez com que a
forma tradicional de ensinar História caísse
em desuso, onde o ensino era no método
tradicional, baseado apenas na oralidade e
nos livros didáticos (SILVA, 2007).
Hoje, a disciplina de História exige do
professor a utilização de diferentes práticas e
recursos, fazendo uso de letras de músicas,
documentários, fotos, projetos, filmes e outros materiais que possam enriquecer essas
aulas, desenvolvendo a curiosidade e estimulando a participação dos estudantes:
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Fazer os alunos refletirem sobre as imagens que lhes são postas diante dos olhos
é uma das tarefas urgentes da escola e
cabe ao professor criar as oportunidades,
em todas as circunstâncias, sem esperar
a socialização de suportes tecnológicos
mais sofisticados para as diferentes escolas e condições de trabalho que enfrenta,
considerando a manutenção das enormes
diferenças sociais, culturais e econômicas
pela política vigente (BITENCOURT, 2003,
p. 89).

Outra forma de ensinar História, pode
ser realizada através da ludicidade. Brincar
é uma das formas que o homem tem para
aprender e evoluir, e na Educação Básica,
a o estudante muitas vezes sentem falta das
brincadeiras que eram pertinentes ao começo
da escolarização:
O jogo não pode ser visto, apenas como
um divertimento ou brincadeira para gastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e
moral [...] As crianças ficam mais motivadas a usar a inteligência, pois querem jogar bem: sendo assim, esforçam-se para
superar obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Estando mais motivadas
durante o jogo, ficam também mais ativas
mentalmente (IDE, 1993, p. 96).

Os documentários, por exemplo, permitem ao estudante interagir com o que foi
discutido e lido, com as ilustrações e com os
contextos históricos apresentados, complementando assim seus conhecimentos. Assim,
é possível refletir sobre os diferentes aspectos que envolvem determinado assunto. Outra
ideia interessante, que pode ser aplicada e
que chama a atenção da maioria dos estudantes é a utilização de música. Sua utilização torna as aulas mais dinâmicas, e as letras
podem contextualizar o momento histórico no
qual a sociedade está passando.
A Ditadura Militar e o golpe de 1964,
por exemplo, envolveu uma verdadeira perseguição em relação aos meios de comunicação, sendo que a música popular brasileira
era uma das principais formas utilizadas para

contestar e criticar os fatos dessa época. Muitas letras traziam a insatisfação em relação
ao regime e inúmeros compositores sofreram
com a censura e a perseguição.
Ou seja, usar esse tipo de contexto no
ensino de História, exemplifica que a música
faz parte e registra diferentes momentos da
História. Ainda outros exemplos podem ser
utilizados como exemplo, a música caipira,
que traz aspectos do coronelismo; as músicas ufanistas, que tratam dos interesses dos
governos autoritaristas; entre outras.
Em relação ao ensino por projetos, o
conteúdo pode ser ministrado envolvendo as
questões étnico-raciais. Até então o ensino
da disciplina era voltado para as questões
eurocêntricas colocando o negro e o indígena
como seres “inferiores”, trazendo apenas o
lado negativo sofrido por eles no momento da
colonização brasileira pela coroa de Portugal
(BARBOSA; HORN, 2008).
Outra mudança ocorrida no ensino de
História, a partir dos diferentes movimentos
sociais, foi contextualizar a escravidão a partir
de outros pontos de vista. A ideia das políticas públicas era a de minimizar a dor causada nessas populações ao longo desses
séculos, tentando diminuir ao máximo as mazelas sofridas por eles. Assim, foram criadas
as Leis nº 10.639/03, para garantir o ensino
do tema étnico-racial no currículo, e a Lei nº
11.645/2008, que instituiu a obrigatoriedade
do ensino da cultura indígena nas escolas.
Na época, esse acontecimento veio de
encontro com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), trazendo o ensino étnico-racial
a partir do estudo das diferentes raças, assim
como suas contribuições para tentar desenhar
uma sociedade mais justa e igualitária. Isso
porque, o ensino tradicional trazia os conteúdos de História apenas nos livros didáticos e
no caso dos indígenas a partir de imagens e
histórias presentes nesses livros que traziam o
descobrimento do Brasil e os povos indígenas
nativos, discutindo mais questões como a colonização, catequização e escravidão:
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[...] predominavam nos livros didáticos
de história narrativas que abordavam os
povos indígenas como representantes do
passado, só aparecendo como primeiros
habitantes do Brasil, concepções responsáveis pela formação de muitas gerações
escolares (BERGAMASCHI; GOMES,
2012, p. 56).

Assim, discutir sobre esse tema seria
uma forma de tentar evitar ao máximo que
situações como racismo, desrespeito e discriminação, aconteçam, e por isso, a necessidade de discutir sobre as questões referentes a
esse tema, a fim de colaborar para o conhecimento dos estudantes em relação a história
social e cultural, conhecendo mais sobre seu
núcleo, e aprendendo a valorizar o outro.
A escola é fundamental nesse processo
e é justamente nesse ambiente que ocorrem
as interações entre as origens, os níveis socioeconômicos diferentes, os costumes, as
religiões diferentes, o convívio democrático e
o respeito às diferenças. Segundo os documentos antigos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): “[...] e aí a realidade
plural de um país como o Brasil fornece subsídios para debates e discussões em torno das
questões sociais” (BRASIL, 1997, p. 23-24).
Desta forma, desenvolver projetos pode
envolver todas essas questões através de sequências didáticas que possibilitam a esses
estudantes desenvolver diferentes competências e habilidades:
Um projeto é uma abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de
resolução, envolvendo uma vasta gama
de variáveis, de percursos imprevisíveis,
imaginários, criativos, ativos e inteligentes,
acompanhados de uma grande flexibilidade de organização. Os projetos permitem
criar, sob forma de autoria singular ou
de grupo, um modo próprio de abordar
ou construir uma questão e respondê-la
(BARBOSA; HORN, 2008, p.31).

Ainda, o processo é complexo, e deve
entre outras situações contemplar os conhecimentos prévios dos estudantes. Eles devem
se desenvolver de forma plena a partir da
participação, da solução de problemas, entre
outras questões. Assim, de acordo com Martins (2007), o que vale são as experiências
proporcionadas, os problemas vivenciados e
as ações desencadeadas.
Uma abordagem construtivista de História, pode auxiliar no desenvolvimento de diferentes competências e habilidades com os
estudantes:
Construtivismo significa isto: a ideia de
que nada, a rigor, está pronto, acabado, e
de que, especificamente, o conhecimento
não é dado, em nenhuma instância, como
algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e
social, com o simbolismo humano, com o
mundo das relações sociais, e se constitui
por força de sua ação e não por qualquer
dotação prévia, na bagagem hereditária
ou no meio, de tal modo que podemos
afirmar que antes da ação não há psiquismo nem consciência, muito menos
pensamento (BECKER, 1993, p. 87).

Por isso, é necessário superar a dicotomia existente entre ensino e pesquisa por
meio da utilização de documentos de várias
origens, recursos e motivações que devem
ser inerentes ao estudo em questão. A seleção e a exploração do material didático traz
a concepção de utilizar diferentes linguagens,
o entendimento de que o material didático
para o estudo da História está relacionado
diretamente com as suas fontes, expressando
as mais diversas manifestações do ser humano e suas relações sociais; além da própria
história registrada e representada através de
diferentes linguagens como as músicas, as
fotografias e filmes (DAVID, 2001).
A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), no Brasil, veio como um documento
orientador a fim de diminuir ou mesmo acabar
com as desigualdades e criar uma base do
que deve ou não ser ensinado nas escolas
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de todo o país. Na área de História, infelizmente, de acordo com Barbosa et al. (2019),
a BNCC não inovou muito, pois, ela ainda
manteve uma visão eurocêntrica, o que acaba
influenciando na formação para a cidadania,
limitando a discussão sobre cidadania se limita ao trabalho, voltado para o mercado de
trabalho:
Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica
que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento
de competências. Por meio da indicação
clara do que os alunos devem ‘saber’
(considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores)
e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses
conhecimentos, habilidades, atitudes e
valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício
da cidadania e do mundo do trabalho),
a explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de
ações que assegurem as aprendizagens
essenciais definidas na BNCC (BRASIL,
2018, p. 13).

O ensino de História, de forma interdisciplinar com outras disciplinas da área de
Humanas, passou a ter como prioridade o
desenvolvimento da criticidade fazendo com
que o estudante interaja com o mundo que
o cerca, tornando-se: “[...] aptos a uma intervenção mais responsável no mundo em que
vivem” (BRASIL, 2018, p. 354).
Mas também, o documento instituído
trouxe contribuições sobre os aspectos da
história e cultura indígena que caracterizam a
formação da população brasileira, resgatando
as contribuições desse povo na área social,
econômica e política, pertinentes à história do
Brasil. Nesse caso, o trabalho pode ser interdisciplinar, tendo destaque principalmente na
disciplina de História.
Ainda, deve-se estimular a formação
ética, ajudando a criar um senso de responsabilidade com relação aos os direitos humanos fundamentais, respeito ao ambiente,
compreensão dos valores sociais, a preocu-

pação com as desigualdades sociais, entre
outros aspectos. Por sua vez, o professor tem
a responsabilidade de auxiliar na formação
de estudantes autônomos, que apresentam a
capacidade de articular o conhecimento histórico com a vida em sociedade, compreendendo que as experiências humanas se refletem
sobre elas, baseado em diferentes pontos de
vista (BRASIL, 2018).

POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA
A QUESTÃO RACIAL
As Políticas Públicas trouxeram discussões sobre as políticas de reconhecimento e
consideração às diversidades socioculturais
existentes. O debate referente às questões
étnico-raciais voltadas para a disciplina de
História trouxe reflexões a respeito de como
ensinar esse tema também nas escolas.
O Brasil é um país marcado por um regime escravocrata dominado pelo ponto de
vista eurocêntrico. Os negros eram trazidos
da África como escravos em condições sub-humanas e precárias, por isso, para tentar
minimizar os erros do passado, a sociedade
passou a debater sobre as questões étnico-raciais (VERRANGIA; SILVA, 2010).
O Conselho Nacional de Educação
(CNE) juntamente com a LDBEN, através da
Lei nº 10.639/03, trouxe mudanças importantes. O Parecer CNE/CP 003/04 instituiu
as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira
e Africana”, incluindo no Currículo escolar a
obrigatoriedade do tema em todas as escolas
da rede pública e privada.
O racismo, o desrespeito e discriminação, infelizmente, ainda ocorrem e por isso,
existe a necessidade das escolas discutirem
essas questões a fim de colaborar para o conhecimento dos educandos em relação a sua
história social e cultural, conhecendo mais sobre sua origem e a necessidade de valorizar
o outro.
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A escola faz parte desse processo e é
nesse ambiente que ocorrem diferentes interações. É na escola que se inicia o convívio
democrático e o respeito às diferenças: “[...] e
aí a realidade plural de um país como o Brasil
fornece subsídios para debates e discussões
em torno das questões sociais” (BRASIL,
2007, p. 23-24).
As Políticas Públicas trouxeram a importância desse tipo de abordagem não somente
para colocar em prática a legislação vigente pretendendo reparar os danos causados
à população indígena e afro-brasileira pelos
anos de desigualdade, marginalização e desconsideração a que foram submetidos, mas
também incluir esses povos e suas histórias
na sociedade: “Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e
econômicos, bem como valorização da diversidade daquilo que distingue os negros dos
outros grupos que compõem a população
brasileira” (BRASIL, 2013, p. 499).
A Lei nº 10.639/2003 se pauta na tentativa de reparar as injustiças que
acompanham o povo negro e seus descendentes a partir de sua chegada a nação
brasileira. A lei configura uma política afirmativa, resultante da luta de movimentos sociais.
O movimento traz um resgate ao reconhecimento da cultura africana e suas contribuições para a cultura do próprio Brasil, um país
extremamente miscigenado e que muitas vezes se esquece disso (ABRAMOVAY; MARY,
2006).
A escola pode contribuir para uma educação mais igualitária, de modo que esta não
pode se ausentar da responsabilidade de
lutar por uma educação que seja inclusiva,
transformadora e justa. É necessário que a
instituição consiga desfazer a visão racista
e discriminatória que perdura até hoje na sociedade, a fim de superar o etnocentrismo
europeu e valorizar as relações étnico-raciais
e sociais, reinventando os processos pedagógicos (BRASIL, 2013).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa teve como objetivo
realizar levantamento bibliográfico documental a respeito do ensino da disciplina de História e também das questões étnico-raciais,
pensando nas possibilidades de se trabalhar
o tema junto aos estudantes; bem como os
desafios para além da sala de aula. A discussão sobre o tema foi realizada a partir de
revisão bibliográfica a respeito do tema.
Para a realização desta pesquisa foi escolhida a metodologia qualitativa, pois, esta
apresenta um tipo de pesquisa conclusivo,
uma vez que tem por objetivo quantificar um
determinado problema, neste caso, o ensino
de História e as questões étnico-raciais.
Como aporte teórico deste artigo, baseamo-nos em Martins (2007), Barbosa e
Horn (2008), Verrangia e Silva (2010), Brasil
(2018), entre outros autores que trazem a problemática referente ao trabalho desenvolvido
com as questões étnico-raciais baseados nas
leis vigentes e nas implicações que o estudo
do tema traz para a disciplina de História, que
até então contava essas questões de certa
forma do ponto de vista eurocêntrico apenas.
Assim, foram analisados artigos, teses,
dissertações, trechos de livros, sites, Políticas
Públicas, incluindo observações realizadas no
dia a dia das aulas de História sobre a temática em questão, a fim de gerar reflexões e
discussões a respeito do tema, contribuindo
para uma melhor compreensão do tema em
questão.

31 - julho/2021 - Educar FCE

147

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A diversidade cultural precisa estar na Educação Básica, com a ideia central de utilizar
práticas pedagógicas que visem à importância da valorização das culturas africana, afro-brasileira e indígena não só pela sua riqueza, mas também pela difusão dessa cultura em especial,
a fim de diminuir questões comoexclusão, discriminação e o preconceito.
As Políticas Públicas voltadas para as questões afro-brasileira e indígena, traz a orientação de que o conteúdo deve incluir a discussão de aspectos dessa história que influenciaram
na formação da população brasileira, resgatando as suas contribuições nas áreas, social,
econômica, política, cultural, pertinentes à história do Brasil.
A Lei nº 10.639/03, trouxe as Diretrizes Curriculares para o estudo da história e cultura
afro-brasileira e africana devendo pensar em como transformar de maneira positiva a imagem,
a história e a trajetória do negro nas aulas de História bem como em outras disciplinas, nos
livros didáticos, desenvolvendo discussões a respeito das questões étnico-raciais.
Ou seja, a valorização e o respeito a essas culturas é fundamental para construir um país
mais justo e igualitário. Desta forma, a diversidade cultural deve estar presente na Educação
Básica de diferentes formas.
Utilizar práticas pedagógicas que visem também a valorização dessas culturas, precisam
exaltar não só suas riquezas, mas também difundir essa cultura em especial, diminuindo e
eliminando a exclusão, a discriminação, o racismo e o preconceito.
Desta forma, trabalhar com projetos ajuda a contribuir para a aceitação e o respeito às
diferenças, sejam elas de raça, etnia, cultura, crença entre outras questões.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E DAS BRINCADEIRAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Os jogos e as brincadeiras são atividades cotidianas na Educação infantil, o lúdico
sempre esteve presente nessa faixa etária, pois são de suma importância e fundamentais na
formação das crianças, facilitando os relacionamentos e suas vivências em sala de aula. As
atividades lúdicas promovem a imaginação, a participação ativa e a transformação do sujeito em
relação a sua aprendizagem, a utilização de jogos e brincadeiras facilita a aquisição de novos
conhecimentos de forma divertida e prazerosa. Além disso, possibilita a socialização e integração
dos educandos. Sendo assim, o educador se torna o mediador e facilitador das aprendizagens,
por meio de jogos e brincadeiras é possível também trabalhar, os aspectos biológicos, sociais,
cognitivos e afetivo-emocionais.

Palavras-chave: Jogos; brincadeiras; Aprendizagem; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

D

esde os primeiros anos de vida, os jogos e as brincadeiras são nossos mediadores na relação com as coisas do mundo, aprendemos a nos relacionar com o
mundo por meio dos jogos e brincadeiras. Por esse motivo, o jogo tem um papel
fundamental na Educação Infantil, pois é à base do desenvolvimento cognitivo e afetivo do
indivíduo. O jogo possui aspectos fundamentais para a aprendizagem racional e emocional.
A brincadeira, não é o brinquedo, o objeto, mas sim o conjunto de procedimentos e
habilidades. A brincadeira possibilita sempre uma nova experiência, mesmo que as crianças
estejam brincando da mesma brincadeira pela milésima vez, sempre terá algo novo, novas
sensações e novos aprendizados,
Brincar é sem dúvida uma forma de aprender, mas é muito mais que isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, negociar, transformar-se. Na escola, a despeito dos
objetivos do professor e do seu controle, a brincadeira não envolve apenas a atividade cognitiva
da criança. Envolve a criança toda. É prática social, atividade simbólica, forma interação com o
outro. É criação, desejo, emoção, ação voluntária (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 115).

É através dessa perspectiva que se defende a utilização dos jogos e brincadeiras na
educação infantil por serem atividades que envolvem a criança como um todo, tanto o mental,
quanto o físico e o social. Por isso, o trabalho com o lúdico, pode estar atrelado aos jogos,
pois são através dele que a criança torna-se capaz de atribuir significados diferentes aos objetos; promove a aprendizagem, seja ela informal ou formal.
Quando propomos um jogo, além dos objetivos cognitivos a serem alcançados, esperamos que as crianças sejam capazes de desenvolver hábitos e atitudes, respeitar o outro,
melhorar o comportamento social, criando vínculos verdadeiros com os colegas, ampliando
o sentimento de grupo, trabalhar a competição “o perder e ganhar”.
E a partir do jogo e da brincadeira o educador deverá estar consciente dos objetivos
que deseja alcançar e a relação da atividade proposta com seus objetivos. Caberá ao educador oferecer-lhes material apropriado, assim como um espaço estruturado para brincar, que
permita o enriquecimento das competências imaginativas, criativas, que possibilite à criança
descobrir, vivenciar, modificar e recriar.
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A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
ESCOLARES

taríamos de ter ainda está bem distante da
realidade.

De acordo com as legislações em vigor
que se referem às questões educacionais, todas
as crianças, a partir dos quatro anos de idade
devem ter seus espaços garantidos em instituições especializadas e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96),
e é obrigação do Estado oferecer a todas as
crianças uma educação na fase da infância e as
instituições escolares possuem certa autonomia
para elaboração das atividades curriculares a
serem desenvolvidas nesta faixa etária.

Os espaços devem ser organizados de
forma a desafiar a criança nos campos: cognitivo, social e motor. Oportunizando a criança de andar, subir, descer e pular, através
de várias tentativas, assim a criança estará
aprendendo a controlar o próprio corpo, um
ambiente que estimule os sentidos das crianças, que permitam a elas receber estimulação
do ambiente externo, como cheiro de flores,
de alimentos sendo preparados.

A finalidade da educação infantil é proporcionar o desenvolvimento integral da criança em todos os seus aspectos, físico, intelectual, linguístico, afetivo e social, visando à
complementação da educação recebida da
família e na comunidade, conforme o determinado no artigo 29 da LDBEN 9394/96. Por
meio das interações que a criança faz com
outras crianças na escola, com os professores
e com os outros funcionários é que ela constrói
seu conhecimento nas diferentes dimensões.
Os conteúdos a serem organizados
para o trabalho com o movimento na educação infantil devem respeitar as diferentes
capacidades das crianças em suas faixas etárias, além de um ambiente seguro e propício
à autonomia, promovendo novas experiências
e possibilidades de criação.
A exploração do ambiente ocorre através
do movimento, desta maneira, é de extrema
importância que seja oferecido às crianças um
espaço com variedades de oportunidades e desafios para que o seu corpo possa experimentar
diferentes ações e situações, aumentando gradativamente o conhecimento de seu próprio corpo.
As instituições escolares ainda encontram dificuldades para adequar esses espaços, pois ainda encontramos escolas com
espaços restritos, áreas pequenas e muitas
vezes casas adaptadas, onde não há espaços de terra ou pouco espaço ao ar livre,
evidenciando-se assim que a escola que gos-

Sentindo a brisa do vento, o calor do
sol, o ruído da chuva. Experimentando também diferentes texturas: liso, áspero, duro, macio, quente, frio. Carvalho & Rubiano (2001,
p.111) dizem que: “a variação da estimulação
deve ser procurada em todos os sentidos:
cores e formas; músicas e vozes; aromas e
flores e de alimentos sendo feitos; oportunidades para provar diferentes sabores”.
Personalizar o ambiente é muito importante para a construção da identidade pessoal da criança, tornar a criança competente é
desenvolver nela a autonomia e a independência. Ao oferecer um ambiente rico e variado se estimulam os sentidos e os sentidos
são essenciais no desenvolvimento do ser
humano.
A sensação de segurança e confiança
é indispensável visto que mexe com o aspecto emocional da criança. Oportunizando as
crianças de interagirem e em certos momentos desejarem ficar sozinhas brincando. David
& Weinstein citados por Carvalho e Rubiano
(2001, p.109) afirmam que:
“Todos os ambientes construídos para
crianças deveriam atender cinco funções relativas ao desenvolvimento infantil, no sentido
de promover: identidade pessoal, desenvolvimento de competência, oportunidades para
crescimento, sensação de segurança e confiança, bem como oportunidades para contato
social e privacidade”.
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Brincando nos espaços com brinquedos e objetos variados, a criança cria um
mundo repleto de imaginação onde tudo se
transforma, ora uma simples caixa pode ser
seu carro, outra a mesma caixa se torna um
lindo berço para o bebê, e é escolhendo o espaço que deseja brincar e com quem deseja
brincar, que a brincadeira muda, se tornando
é uma atividade enriquecedora e prazerosa,
pois as crianças não precisam de brinquedos
caros, só precisam de espaço para criar e
recriar suas brincadeiras, e essas trocas de
saberes que ocorrem naturalmente entre as
crianças que estimulam sua fantasia e criatividade.
O brincar é sempre estruturado pelo
ambiente, pelos materiais ou contexto em que
ocorre. Cabe ao educador então participar
como uma pessoa mais experiente, que deverá intervir quando necessário e também participar quando perceber o interesse da criança em tê-lo como parceiro nas brincadeiras,
possibilitando assim, o desenvolvimento da
criança, proporcionando momentos de interação, acesso à cultura, permitindo a criança
principalmente viver a sua própria infância. De
acordo com Lima (2001, p.27):
Consciente da importância da ação que
realiza, possibilitando mediações de várias naturezas, o adulto passa a atender
os processos da criança com um significado que só pode ser construído tendo
como referencial a criança no período de
formação em que ela está e não no adulto
feito que será (LIMA, 2001, p.27)

O educador também precisa estar atento ao ambiente, pois segundo Horn (2004,
p.15) “o olhar de um educador atento e sensível a todos os elementos que estão postos
em uma sala de aula. O modo como organizamos materiais e móveis, e a forma como
as crianças e adultos interagem com eles são
reveladores de uma concepção pedagógica”.

O PAPEL DO EDUCADOR
A criança desde o nascimento necessita da mediação de um adulto para se desenvolver, portanto, só o meio em que vive não
vai fazer ele se desenvolver plenamente, e é
aí que entra o papel do educador em planejar
atividades, jogos e brincadeiras que possam
contribuir para o pleno desenvolvimento.
Segundo Carvalho (2003, p.154): “ao
estruturar e organizar continuamente sua
sala, o educador favorece o envolvimento das
crianças em brincadeiras entre elas, sem necessidade de interferência direta; dessa forma
ele fica mais disponível para aquelas crianças
que procuram interagir com ele”.
E assim o educador torna-se o mediador
entre crianças e os objetos de conhecimento,
organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens, não se esquecendo
de que cada criança traz com sigo seus conhecimentos prévios e sua cultura familiar.

Um ambiente carente de recursos e espaços, onde somente se vê paredes sem cor,
sem trabalhos infantis expostos e espaços vagos é um ambiente sem vida, que não propõe
desafios cognitivos à criança e não amplia o
conhecimento.

O professor torna-se então um parceiro
mais experiente, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável
de experiências educativas e sociais variadas.
Mas nem sempre é o que ocorre, pois alguns
educadores, têm uma visão distorcida do brincar, o brincar não é deixá-la fazer o que quer
e onde quer, sem considerar a brincadeira
como um processo de organização e de troca
de saberes.

Portanto cabe ao educador planejar os
espaços para a criança e com a criança, visando o meio cultural em que a criança está
inserida, promovendo interações em grupos
para que possam assim: criar, trocar saberes,
imaginar, construir e principalmente brincar.

Cabe ao educador estimular as crianças
e valorizar a sua opinião e suas descobertas
e não apenas estar ao seu lado permitindo
toda e qualquer ação. O educador deve considerar a brincadeira segundo o Referencial
Curricular.
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Para a Educação Infantil (1998, vol. 1,
p. 28): “como um meio de poder observar e
constituir uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e
de cada uma em particular, registrando suas
capacidades de uso das linguagens, assim
como suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõe”.

JOGO SIMBÓLICO X JOGO COM REGRAS
Sabemos que Piaget aborda e valoriza,
em suas fases de desenvolvimento da inteligência na criança, os tipos de jogos mais
adequados para cada uma dessas fases. E
isto é verdadeiro: o jogo é diferente para cada
idade, cultura e meio, para a comunidade a
qual está inserida.
Vygotsky, apesar de não ter se dedicado ao estudo específico do desenvolvimento
infantil, tem muitas contribuições que podem
ser usadas na educação dessas crianças. Ele
afirma, por exemplo, que os fatores biológicos
são predominantes sobre os sociais no início
do desenvolvimento humano.
E, pouco a pouco, a integração social
torna-se fundamental para o desenvolvimento
do pensamento. E assim a criança é introduzida no mundo adulto pelo jogo e sua imaginação (estimulada por meio dos jogos) pode
contribuir para expansão de suas habilidades
conceituais.
E a partir do jogo e da brincadeira o
educador deverá estar consciente dos objetivos que deseja atingir e a relação da atividade
proposta com os mesmos. A observação da
participação da criança durante a brincadeira
poderá ser de grande valor para o processo
pedagógico. Consequentemente, à estruturação do conhecimento. Caberá ao educador
propiciar a utilização dos jogos e brincadeiras, de tal forma que possibilite à criança descobrir, vivenciar, modificar e recriar.

Segundo Kishimoto (1996), a inclusão
do jogo infantil nas propostas pedagógicas
remete-nos para a necessidade de seu estudo nos tempos atuais. A importância dessa
modalidade de brincadeira justifica-se pela
aquisição do símbolo. É alterado os significados de objetos, de situações criando novos
significados que se desenvolvem função simbólica, o elemento que garante a racionalidade ao ser humano. Ao brincar de faz-de-conta
a criança está aprendendo a criar símbolos.
O jogo, como promotor da aprendizagem e do desenvolvimento, passa a ser considerado nas práticas escolares como essencial aliado para o ensino, já que colocar a
criança diante de situações de jogo pode ser
um bom caminho para aproximá-la dos conteúdos culturais a ser transmitido na escola,
além de poder estar promovendo o desenvolvimento de novas estruturas cognitivas.
De acordo com Kishimoto (1996), Pode-se dizer que o jogo é um recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa.
Dessa forma, o jogo possibilita aos alunos situações de aprendizado voltado para o prazer
do movimento corporal, através das atividades lúdicas, recreativas e psicomotoras que
visam melhorar o ensino na educação infantil.
Portanto o desenvolvimento da criança deve ser o objetivo principal na educação
infantil dentro de um ambiente que permita
brincar e jogar, sendo que as brincadeiras e
os jogos são uma forma de desenvolvimento
e da aprendizagem, os professores de educação infantil devem elaborar propostas de trabalho que incorporem as atividades lúdicas.
O educador através dos jogos com regras incentivam a cooperação e o trabalho
em equipe para que atinjam metas comuns.
A criança necessita de orientação para aprender a ganhar e perder, sempre respeitando
seus adversários.
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O jogo com regras visa à interação, o
respeito mútuo, solidariedade, cooperação,
obediência às regras, senso de responsabilidade, iniciativa pessoal e grupal.
O faz de conta ou jogo simbólico, permite que a criança possa imaginar, criar e
imitar, assumir diferentes papéis e experimentar situações distintas, bem como modificar o
significado dos objetos que manipula, a areia
pode se transformar em um delicioso bolo de
chocolate ou em um vulcão, a caixa se torna
casa , carro e até televisão .
É no período dos 2 aos 5 anos de idade
que as crianças entram nessa fase dos jogos
simbólicos. Fase em que as crianças passam
a imitar os pais, os professores, os seus heróis e outros personagens favoritos.
Enquanto a criança brinca de faz de
conta, ela exercita e desenvolve diversas capacidades e habilidades: cognitivas, sociais,
motoras e emocionais. Ao inventar uma brincadeira, a criança exercita a sua criatividade, planeja situações e organiza espaços. Ao
mesmo tempo, desenvolve sua autonomia,
busca objetos necessários e esquematiza
cenas.
Além disso, os jogos simbólicos desempenham um papel importante no que se
refere à socialização, pois possuem uma característica integradora, pois na maioria das
vezes é necessário incluir mais personagens
à brincadeira, como por exemplo, a mãe e os
filhos, a professora e seus alunos, o médico
e o paciente etc.
Essas situações contribuem para que as
crianças aprendam a compartilhar, combinar
papéis e atuações, assim como exercitem a
capacidade de resolver pequenos problemas,
quando duas crianças querem desempenhar
um mesmo papel, por exemplo.
A brincadeira de faz de conta também
estimula o desenvolvimento da linguagem.
Recriando falas de sua vivência, as crianças
se comunicam, inventam e contam histórias,
entram no personagem utilizando as mesmas

expressões, a linguagem dessas situações
imaginárias, vem das experiências já vividas
pelas crianças.
Mesmo que ainda não possuam um
vasto vocabulário, são capazes de se comunicar e imitar a forma como os adultos e outras crianças falam, reproduzindo expressões
e até mesmo entonações de voz, a maioria
das crianças iniciam os jogos simbólicos imitando sua própria mãe usando gestos característicos e frases que ela mais fala no seu dia
a dia (SO ESCOLA, 2012).
O jogo simbólico é a perfeita combinação entre o mundo real e o imaginário, pois
permite que a criança se viva e enfrente seus
medos de forma diferente e criativa. Criar situações imaginárias com seus próprios receios
faz com que a criança possa ver de forma
diferente como enfrentar alguns desafios,
possivelmente de maneira mais amena (SO
ESCOLA, 2012).
No mundo da fantasia também há a
possibilidade de inverter papéis, ou seja, a
criança que tem medo de injeção, por exemplo, tem a chance de viver essa experiência
do lado oposto, ao invés de receber a injeção, de poder aplicar e ver a reação do outro
e, através das dramatizações, pode se tornar
mais preparada para encarar experiências reais no futuro (SO ESCOLA, 2012).
Enfim, o jogo simbólico e o jogo com
regras são atividades enriquecedora para o
desenvolvimento infantil. Cabe a nós, adultos, valorizarmos esta e outras tantas formas
de jogo, seja ele com ou sem regras o que
vale é incentivar o aprendizado e a imaginação, garantindo tempo para que os pequenos
possam criar, explorar e elaborar suas ideias
e, sobretudo, disponibilizando nossa subjetividade e nosso olhar: aceitando esse convite o
nosso brincar resgata a imaginação, o lúdico
que habita em nós (SO ESCOLA, 2012).
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A NOVA GERAÇÃO: JOGOS DIGITAIS
A tecnologia está muito presente na rotina de todas as pessoas, no caso das crianças, isso se torna ainda mais evidente, desde
muito cedo estão tendo cada vez mais acesso
a novas tecnologias. Por isso muitas escolas
estão abordando esse tema com seus professores a fim de adaptar suas aulas para
que tenham acesso a conteúdos digitais de
qualidade visando à aprendizagem (NOVA
ESCOLA, 2021),
A criança também é educada pela mídia,
principalmente pela internet e televisão.
Aprende a informar-se, a conhecer os outros, o mundo, a si mesma, a sentir, a
fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, “tocando” as pessoas na tela, pessoas estas
que lhe mostram como viver, ser feliz e infeliz, amar e odiar. A relação com a mídia
eletrônica é prazerosa, ninguém obriga
que ela ocorra; é uma relação feita através
da sedução, da emoção, da exploração
sensorial, da narrativa aprendemos vendo
as histórias dos outros e as histórias que
os outros nos contam. Mesmo durante o
período escolar, a mídia mostra o mundo
de outra forma mais fácil, agradável, compacta sem precisar fazer esforço. Ela fala
do cotidiano, dos sentimentos, das novidades. A mídia continua educando como
contraponto à educação convencional,
educa enquanto estamos entretidos (MORIN, 2000, p. 30).

Os jogos digitais na educação infantil
proporcionam um maior envolvimento com
o conteúdo, porque possibilitam uma maior
identificação do aluno com o que está sendo ensinado, assim o aprendizado fica mais
próximo do dia a dia do aluno, não é preciso
ver a tecnologia e essa era digital como um
vilão, pois se bem utilizada pode estimular o
raciocínio lógico, desafiar os alunos a resolver
problemas, o uso da lógica para a resolução
de uma tarefa, faz com que o aluno pense
de forma mais organizada. Isso não contribui
apenas para o desenvolvimento intelectual,
mas também para o crescimento pessoal.

Dependendo do jogo utilizado, o aluno
é estimulado a tomar decisões para resolver
determinadas situações problemas. Dessa
forma, ele percebe que é fundamental, em alguns momentos, tomar decisões rápidas para
resolver uma situação relativamente complicada, ao adotar esse hábito, a criança terá mais
condições de decidir o que deve fazer com
maior autonomia.
Pensar de forma lógica e rápida é uma
alternativa interessante para reforçar o autoconhecimento e a autoconfiança. Essas duas
características são imprescindíveis para os
alunos estarem mais motivados a adquirir conhecimento e a vivenciar novas experiências.
O jogo digital também é capaz de promover o trabalho em equipe e esse é um dos
maiores benefícios para a educação infantil.
Alguns jogos podem envolver duas ou mais
equipes para vencer um determinado desafio,
essa modalidade de jogo promove o diálogo
e a interação entre os alunos, que precisam
pensar nas estratégias juntos e tomar suas
decisões para vencer seus adversários. Outro
ponto positivo é o aumento da socialização
entre as crianças, pois passam a conversar
mais com os colegas de classe por causa
dos jogos.
Se essa competição virtual for promovida de maneira saudável, alunos e professores
saem ganhando. Afinal, o aprendizado mais
atraente, propicia às crianças uma melhor
compreensão do conteúdo, além de ser possível trabalhar conteúdos interdisciplinares,
como por exemplo, caça palavras de animais,
jogos de 7 erros, entre outros, hoje, há várias
opções tecnológicas para aperfeiçoar o ensino e ajudar a desenvolver o senso crítico e a
exercitar o raciocínio lógico.

31 - julho/2021 - Educar FCE

157

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A organização dos espaços na educação infantil é fundamental para o desenvolvimento
integral da criança, desenvolvendo suas potencialidades e propondo novas habilidades sejam
elas: motoras, cognitivas ou afetivas.
A criança que vive em um ambiente construído para ela e por ela, as aprendizagens
que ocorrem dentro dos espaços adaptados e acessíveis à criança são fundamentais para a
construção da sua autonomia.
O conhecimento se constrói a partir da exploração desses espaços, por isso deve ser
planejado e adaptado de acordo com a faixa etária que ele irá receber. O professor se torna
um parceiro mais experiente que promove as interações entre os membros do grupo, planeja
e organiza atividades, brincadeiras e jogos com o objetivo de que se alcance o desenvolvimento integral da criança.
Sempre que o planejamento tenha um jogo, com ou sem regras, em sua sala de aula,
observe o jogo sob o ponto de vista da criança e realize alterações sempre que necessárias
para que se torne um momento de prazerosa aprendizagem.
Esteja aberto para o diálogo, durante as brincadeiras com a turma, participe do jogo ou
da brincadeira, faça rodas de conversa antes e após o jogo, pergunte as opiniões, peça sugestões, tenha uma escuta ativa sobre os interesses das crianças, pesquise sobre os temas,
busque jogos físicos ou digitais, brincadeiras que tenha haver com o desejo dos educandos,
para que através desse mundo infantil de diversas oportunidades possam se aprender além
do que se ensinar.
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JOGOS, RECREAÇÃO E LAZER NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho acadêmico tem como temática o lúdico na Educação Infantil e mostra
que é possível o professor usar a ludicidade como ferramenta pedagógica, já que as crianças
preferencialmente gostam de brincar e jogar basta utilizar os meios adequados para a faixa etária
de forma espontânea e brincante. As atividades lúdicas funcionam como um elemento motivador e
facilitador do ensino e aprendizagem para as crianças, contribuindo para o desenvolvimento motor,
psicológico, intelectual, afetivo e social. A reflexão apresenta um resgate teórico de diferentes
autores sobre as implicações do lúdico no processo de desenvolvimento do saber infantil, resgatase também a questão do desenvolvimento psicomotor e a importância do jogar como alicerce
para a formação desse desenvolvimento. Jogar e brincar contribui com a aprendizagem e fazem
parte do processo natural do desenvolvimento da criança, pois desde seus primeiros anos de
vida a criança brinca, aprende e interage com o mundo em que vive brincando.

Palavras-chave: Jogos; Desenvolvimento; Criança; Brincar; Recreação.
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INTRODUÇÃO

A

construção de habilidades físicas, cognitivas e sociais nas crianças está em
constante desenvolvimento. Já se sabe que cada criança se desenvolve em seu
tempo.

Neste período, a criança que tem como base a Educação Infantil, requer mais atenção,
e assim os educadores conseguem obter uma maior qualidade de desempenho em sala,
podendo a criança crescer com maior habilidade e autonomia. O lúdico contribui neste desenvolver, para que a criança cresça de forma sadia, sabendo lidar com variados obstáculos
que venham ocorrer durante as etapas de aprendizado, ela estará mais desinibida
Para que isso ocorra, faz-se necessário uma atuação que propicie o desenvolvimento de
capacidades envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação
interpessoal e inserção social (RCNEI,1998, p.12).
De acordo com os estudos, foram constatadas informações valiosas referentes à evolução da criança no ambiente escolar. Além dos processos e fases do desenvolvimento infantil,
foi enfatizado que os jogos possuem grande mérito no desenvolvimento escolar. Utilizando
de alguns teóricos que abordam o tema desenvolvimento infantil e utilização dos jogos como:
VYGOTSKY (1984), PIAGET (1978), KISHIMOTO (2009), CELSO ANTUNES (2003), WINNICOTT (1982).
Nos espaços escolares, o professor representa o mediador do processo de ensino-aprendizagem, permitindo a potencialização das habilidades dos alunos a fim de que ocorra a
aquisição do conhecimento de maneira significativa, além de garantir a autoestima na aprendizagem a partir da valorização dos saberes, ou seja, as habilidades discentes são reconhecidas
pelo professor, valorizadas pela comunidade escolar e as limitações trabalhadas objetivando
a reversão de dificuldades e não segregação do sujeito (COSENZA; GUERRA, 2011).
Neste contexto, as escolas passaram a direcionar alunos com dificuldades de aprender
aos psicopedagogos, buscando intervenções e orientações que revertam o fracasso escolar.
O profissional de psicopedagogia contribuiu para a aprendizagem discente à medida que
considera a maneira como o aluno compreende as disciplinas e relaciona os conceitos em
sua realidade (CAMPOS, 2014).
A ideia deste artigo se deu após observar a forma com que o movimento definido aqui
como jogo está presente e influência o desenvolvimento e a formação do indivíduo, principalmente na sua infância.
Ao observar a maneira com que os alunos brincam, como jogam, criando regras, produzindo assim os saberes infantis que auxiliam no desenvolvimento de suas habilidades matemáticas específicas, percebe-se que é de suma importância que o educador compreenda
o processo que a criança passa para a construção e desenvolvimento de sua inteligência.
Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições para as
aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas
intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, porém, que
essas aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no processo de
desenvolvimento infantil (RCNEI,1998).
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EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS
CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS
Nesta concepção, as mulheres responsáveis por exercer as tarefas advindas dessas
finalidades, os requisitos necessários guardam proximidade com os atribuídos à mãe,
além de conhecimentos de puericultura e do
sentimento de piedade.
A preocupação com a educação da
criança da época, tanto as de famílias ricas,
entregues a preceptores, cujas ações orientavam-se para o disciplinamento severo e para
o intelectualismo enciclopedista; como as
mais pobres, caracterizadas como carentes
ou deficientes entregues aos asilos, suscitou
as ideias de pensadores considerados precursores na área, por terem elaborado princípios
e propostas para a organização da educação
infantil e para a caracterização do profissional responsável e de sua função (OLIVEIRA,
1994).
A educação da infância constitui uma
preocupação antiga, podemos encontrar registros a esse respeito em escritos deixados
desde a antiguidade por Platão (427-347 a
C), no qual já se referia à educação infantil
através de jogos educativos na família, com
o objetivo de preparar a criança para o exercício da cidadania. Aristóteles (384-332 a C)
também propôs que dos cinco aos sete anos,
as crianças poderiam vir a receber em casa
educação para a higiene e o endurecimento,
e dos cinco aos sete, já poderiam assistir a
algumas lições (BRASIL, 2017).
Nos séculos XI e XII, pensadores humanistas como Erasmo (1465-1530) e Montaigne (1483-1553) sugerem uma educação que
respeitasse a natureza infantil e estimulasse
a criatividade articulando o jogo à aprendizagem.

Assim, por muitos séculos, a partir de
uma visão de criança como ser não dotado de
identidade pessoal, a responsabilidade com o
cuidado e com sua educação foi atribuída à
família e, principalmente, às mulheres, através
de sua inserção nas práticas domésticas ou
sociais dos adultos, práticas essas diversificadas em função da classe à qual pertenciam
as crianças.
Para Oliveira (2002), em que pese a histórica hegemonia da educação das crianças
pequenas na família, modos de atendimento
extra doméstico foram se constituindo, junto
às camadas sociais desfavorecidas, desde as
sociedades primitivas, através de relações de
parentesco, e se fizeram presentes na Idade
Antiga, com as “mães mercenárias” e nas
Idades Média e Moderna com as “rodas dos
expostos” ou os “lares substitutos”, sob a
responsabilidade de entidades religiosas ou
filantrópicas (BRASIL, 2017).

APOIO PEDAGÓGICO E OS JOGOS COMO
INSTRUMENTOS DE APRENDIZAGEM
É fundamental que por meio do jogo
a criança descubra as respostas por si mesmas, por meio de situações desafiadoras que
estimulem a criatividade, como também é necessário considerar as brincadeiras que as
crianças trazem de casa ou da rua, organizadas independente da participação de um
adulto, pois estas servem como diagnóstico
do que elas conhecem, e dizem respeito tanto
ao meio físico como social a qual o indivíduo
se insere.
Assim, é necessário que a escola resgate este conhecimento, possibilitando as
interferências necessárias para que a sociedade seja formada de indivíduos criativos,
dinâmicos, sensíveis, inventivos descobridores e encorajadores de sua autonomia, com
pensamentos críticos chegando a níveis mais
elevados de conhecimento (ROSA, 2001).
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O brincar representa um importante fator no desenvolvimento social da criança, pois
é por meio da brincadeira que o ser humano amplia sua capacidade de interagir num
mundo extremamente simbólico. Além deste
se tornar um recurso imprescindível na construção da identidade da autonomia infantil,
contribuindo no desenvolvimento de sua linguagem (ROSA, 2001).
A aprendizagem, no entanto, depende
da motivação de interesse dispensado pela
criança, esses são dois aspectos importantes
para que a criança se ligue na atividade que
está sendo realizada, portanto ela deve ser
muito bem preparada e articulada.
Ao jogar ou brincar, a criança se vê em
situações esporádicas que a colocam em
contato com o mundo e auxiliam em sua formação, é por meio dos estímulos oferecidos
e do grau de ludicidade estabelecido, que
propiciam às crianças seu desenvolvimento
integral (ROSA, 2001).
Portanto, dentro da prática educacional,
seja ela matemática ou não, quando se fala
em jogo, movimento, brincadeira e a experiência corporal deste, estamos nos referindo
ao aspecto sensório motor.
Dentro de cada prática corporal existe
um saber fazer que se encontra em constante
mudança e que possibilita a construção de
novos conhecimentos. Este fator é de grande
importância na formação do indivíduo, pois
o relaciona ao meio físico trabalhando todos
os componentes de ordem física, afetiva e
motora, como bem definido por Rosa (2001)
que descreve em seu livro Brincar, conhecer
e ensinar, uma atividade a qual determinada criança brinca de carro, nesta situação
a criança brinca de carro e vai aumentando
ou diminuindo o barulho a cada obstáculo
que imagina encontrar. Esta situação criada
a transporta do real para o imaginário e vice-versa, contornando conflitos existentes, eliminando-os no ato de brincar (ROSA, 2001).

EDUCAÇÃO INTEGRAL E O OLHAR
PARA OS JOGOS
Os jogos e brincadeiras têm um papel
muito importante na educação, pois permitem
aos educandos ter contato com diferentes culturas, contato essencial na busca da tolerância e da convivência harmoniosa com o outro,
de acordo com a UNESCO (1995, p.11):
A tolerância é o respeito, a aceitação e
o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de
expressão e de nossas maneiras de exprimir
nossa qualidade de seres humanos.
É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a liberdade
de pensamento, de consciência e de crença.
A tolerância é a harmonia na diferença. Não
só é um dever de ordem ética; é igualmente
uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível e
contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz (UNESCO, 1995,
p.11).
As Diretrizes Curriculares Nacionais
(2013) evidenciam a importância de conhecer o outro através da educação:
Desde muito pequenas, as crianças
devem ser mediadas na construção de uma
visão de mundo e de conhecimento como
elementos plurais, formar atitudes de solidariedade e aprender a identificar e combater
preconceitos que incidem sobre as diferentes
formas dos seres humanos se constituírem
enquanto pessoas.
Poderão assim questionar e romper
com formas de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, existentes em nossa sociedade e recriadas na relação dos adultos
com as crianças e entre elas.
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Com isso elas podem e devem aprender sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais, adquirir valores como
os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e a integridade individuais, a igualdade
de direitos de todas as pessoas, a igualdade
entre homens e mulheres, assim como a solidariedade com grupos enfraquecidos e vulneráveis política e economicamente.
Essa valorização também se estende à
relação com a natureza e os espaços públicos, o respeito a todas as formas de vida, o
cuidado de seres vivos e a preservação dos
recursos naturais (BRASIL, 2013).
Ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura,
para além da ludicidade, os estudantes se
apropriam das lógicas intrínsecas (regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento,
organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre si e com a sociedade as representações e os significados
que lhes são atribuídos (BNCC, 2018).
Devemos lembrar que o brincar não
deve se limitar a educação infantil, ainda segundo a BNCC (2018):
Os alunos do Ensino Fundamental –
Anos Iniciais possuem modos próprios de vida
e múltiplas experiências pessoais e sociais, o
que torna necessário reconhecer a existência
de infâncias no plural e, consequentemente, a
singularidade de qualquer processo escolar e
sua interdependência com as características
da comunidade local.
É importante reconhecer, também, a
necessária continuidade às experiências em
torno do brincar, desenvolvidas na Educação
Infantil. As crianças possuem conhecimentos
que precisam ser, por um lado, reconhecidos
e problematizados nas vivências escolares
com vistas a proporcionar a compreensão do
mundo e, por outro, ampliados de maneira
a potencializar a inserção e o trânsito des-

sas crianças nas várias esferas da vida social
(BNCC, 2018).
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 linguagem de desafios, recompensas, de competição e cooperação é atraente e fácil de perceber. Os jogos
colaborativos e individuais, de competição e
colaboração, de estratégia, com etapas e habilidades bem definidas se tornam cada vez
mais presentes nas diversas áreas de conhecimento e níveis de ensino (MORAN, 2015).
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 (Lei 11.645).
Desde que mantidas as condições para
a expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para brincar, o educador
está potencializando as situações de aprendizagem.
Utilizar o jogo na educação infantil significa transportar para o campo do ensino
aprendizagem condições para maximizar a
construção do conhecimento, introduzindo as
propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora
(KISHIMOTO, 2010, p. 41).
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METODOLOGIA DE ENSINO
APRENDIZAGEM
Através do brincar exploramos a capacidade de criar novas ideias ou ações (criatividade), dependendo do meio em que o sujeito
está agregado. Ou seja, a criatividade é o
resultado da relação entre criança, objeto e
meio.
A brincadeira desenvolve a auto-estima
das crianças, ajudando-as a vencer, de forma progressiva, suas aquisições com criatividade. Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam
anteriormente em conhecimentos gerais com
os quais brincam.
A importância do brincar está também
ligada ao desenvolvimento da imaginação, na
fundamentação de afetos, exploração de habilidades e na medida em que assume vários
papéis, concebe competências cognitivas e
interativas (OLIVEIRA, 1996).
Muitos teóricos assinalam a importância
do jogo infantil como recurso para educar e
desenvolver a criança desde que respeitadas
às características da atividade lúdica:
Brincando e jogando a criança aplica
seus esquemas mentais à realidade que a
cerca, aprendendo-a e assimilando-a. Brincando e jogando, a criança reproduz as suas
vivências, transformando o real de acordo
com seus desejos e interesses. Por isso, pode-se dizer que, através do brinquedo e do
jogo, a criança expressa, assimila e constrói
a sua realidade (RIZZI; HAYDT, 1987, p. 15).
Com esses pontos explanados, podemos mostrar alguns tipos de jogos aparentes
na sociedade moderna, e que também são
utilizados na educação formal e não formal.
De acordo com Friedmann (1996) apud Nascimento:
O jogo implica para a criança muito
mais do que o simples ato de brincar. Através do jogo, ela está se comunicando com o
mundo e também está se expressando. Para

o adulto o jogo constitui um “espelho”, uma
fonte de dados para compreender melhor
como se dá o desenvolvimento infantil. Daí
sua importância (FRIEDMANN, 1996, p. 14
apud NASCIMENTO).
Quando a criança joga ela está se preparando para vivências da vida adulta. E ao
observar uma criança brincando é possível
analisar o desenvolvimento da criança e as
necessidades de aperfeiçoamento. “O jogar
é um dos sucedâneos mais importantes do
brincar. O jogar é o brincar em um contexto de regras e com um objetivo predefinido”
(MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005, p.14 apud
MOREIRA).
Segundo (PIAGET,1945 apud MORINAGA) os jogos podem ser organizados em três
tipos: jogos de exercício, jogos simbólicos e
jogos de regra:
Os jogos de regra têm as duas características das estruturas anteriores. Os jogos de
exercício apresentam a regularidade, ou seja,
o “como fazer” do jogo é sempre o mesmo,
até que se modifiquem as regras.
O que muda nos jogos de regra, é que
essa regularidade deve ser levada em consideração por todos os participantes, já que a
transgressão das regras é considerada falta
grave. Os jogos de regra herdam dos jogos
simbólicos as convenções. As regras são
combinados arbitrários, criados pelo inventor
do jogo ou pelos próprios jogadores (MORINAGA, 2003, p. 15).
Quando se pretende usar a Brincadeira
e o Jogo como recursos metodológicos, é
necessário reconhecer que só é brincadeira
quando a criança decide querer brincar, se for
imposto deixa de ser brincadeira.
Para Maria Ângela Barbato Carneiro,
professora doutora e pesquisadora na PUC-SP, o profissional que brinca precisa ter pré-requisitos:
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Ter um conhecimento profundo das etapas do desenvolvimento da criança, de
modo que não pule etapas, além de entender o significado da brincadeira em
cada uma delas. [...], saber como organizar o espaço, classificar brinquedos e
até mesmo criá-los, de modo a estimular
continuamente a criança durante seu desenvolvimento. Deve ser comunicativo e
alegre [...] para que possa [...] interagir
adequadamente [...] a criatividade [...]
flexibilidade [...] sensibilidade são outras
competências que o educador deve possuir (CARNEIRO,2003, p. 103).

Para Rizzo (1996) apud Fonte o educador:
Deve ser um líder democrático, que propicia, coordena e mantém um clima de liberdade para a ação do aluno, limitado apenas
pelos direitos naturais dos outros. Deve atuar
em sintonia com a criança para estabelecer
a necessária cooperação mútua.
Precisa ter antes construído a sua autonomia intelectual e segurança afetiva. Precisa
aliar a teoria à prática e valorizar o conhecimento produzido a partir desta (RIZZO, 1996,
p.18).
Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações mentais
(cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações sensório-motoras (físico)
e as trocas e interações, o jogo contempla
várias formas de representação da criança ou
suas múltiplas inteligências, contribuindo para
a aprendizagem e o desenvolvimento infantil
(KISHIMOTO, 2010, p. 39).
Para Piaget (1978, p. 34), o jogo é a
construção do conhecimento, principalmente, no período sensório-motor (0 a 2 anos) e
pré-operatório (2 a 7 anos). Agindo sobre os
objetos, as crianças, desde pequenas, estruturam seus espaços e o seu tempo, desenvolvem a noção de casualidade, chegando à
representação e, finalmente, à lógica.
Na fase pré-operatória que compreende
a Educação Infantil, o grande salto evolucional

é a fala, favorecendo enormemente a socialização entre os colegas da escola. Entre quatro a sete anos possui um vocabulário restrito
(Piaget, 1978), já na fase das descobertas
quando quer respostas rápidas, fica por volta
dos cinco anos:
A intuição articulada é, portanto, suscetível de atingir um nível de equilíbrio mais
estável e mais móvel ao mesmo tempo do
que a ação sensório-motora sozinha, residindo a o grande progresso do pensamento próprio deste estágio sobre a inteligência que
precede a linguagem. Comparada à lógica,
a intuição, do ponto de vista do equilíbrio, é
menos estável, dada a ausência de reversibilidade; mas, em relação aos atos pré-verbais,
representa uma autêntica conquista (PIAGET,
1978, p.36).
Há uma dinamicidade na Educação Infantil que tem que ser bem aproveitada didaticamente. A criança passa a fazer suas descobertas e a construir o seu comportamento/
conhecimento a partir do momento em que
ela deixa de ser um mero expectador e passa
a fazer parte de forma ativa ao lado de um
adulto:
A troca e a comunicação entre os indivíduos são a consequência mais evidente do
aparecimento da linguagem. Sem dúvida, essas relações interindividuais existem em germe desde a segunda metade do primeiro ano,
graças à imitação, cujos progressos estão em
íntima conexão com o desenvolvimento sensório-motor (PIAGET, 1978, p.25).
Contribuir com todos os colegas de
sala, ter solidariedade, espírito de grupo, ser
corporativo, são intenções básicas das regras
dos jogos. Há uma disciplina interna a ser
seguida pelo grupo que todos têm conhecimento ao participar:
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 [...].
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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, 2009, p.13).
As crianças evoluem por intermédio de
suas próprias brincadeiras e das invenções
de brincadeiras feitas por outras crianças e
por adultos [...]. A brincadeira é a prova evidente e constante da capacidade criadora,
que quer dizer vivência [...]. A brincadeira
fornece uma organização para a iniciação
de relações emocionais e assim propicia o
desenvolvimento de contatos sociais (WINNICOTT, 1982, p. 163).
A educação lúdica contribui e influencia na formação da criança, possibilitando
um crescimento sadio, um enriquecimento
permanente, integrando-se ao mais alto espírito democrático enquanto investe em uma
produção séria do conhecimento.
A sua prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação do
meio (ALMEIDA, 1995, p.111).
A criação de uma situação imaginária
não é algo fortuito na vida da criança; pelo
contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições
situacionais. O primeiro paradoxo contido no
brinquedo é que a criança opera com um significado alienado numa situação real.
O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço – ela
faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e ao mesmo
tempo, aprende a seguir os caminhos mais di-

fíceis, subordinando-se à regras e, por conseguinte renunciando ao que ela quer, uma vez
que a sujeição a regras e a renúncia à ação
impulsiva constitui o caminho para o prazer
do brinquedo (VYGOTSKY, 1998, p. 130).
Nesse processo de descobertas, a
criança precisa de estímulos porque é o momento em que desenvolve suas habilidades,
seus conhecimentos, a conhecer o novo, ou
seja, atribui para lidar com ferramentas e situações novas do seu cotidiano. Esses elementos vão favorecer no âmbito afetivo, cognitivo
e motor: “É fundamental tomar consciência
de que a atividade lúdica infantil fornece informações elementares a respeito da criança:
suas emoções e forma como interage com
seus colegas, seu desempenho físico-motor,
seu estágio de desenvolvimento, seu nível linguístico, sua formação moral” (FRIEDMANN
1996, p. 14).
Posso destacar: atividades lúdicas possibilitam fomentar a “resiliência”, pois permitem e possibilitam a formação do autoconceito positivo; desenvolvimento integral da
criança, já que através destas atividades a
criança se desenvolve afetivamente, convive
socialmente e opera mentalmente.
Brinquedo e o jogo são produtos de cultura e seus usos permitem a inserção da Brincar é uma necessidade básica assim como
é a criança na sociedade. Brincar ajuda a
criança no sua nutrição, a saúde, a habitação e a educação; desenvolvimento físico,
afetivo, intelectual e social, pois, através das
atividades lúdicas, a criança forma conceitos,
relaciona ideias, estabelece relações lógicas,
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu
próprio conhecimento. Brincando a criança
desenvolve potencialidades; ela compara,
analisa, nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria (NEGRINE,
1994, p. 41).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor precisa estar preparado para atuar com as crianças da educação Infantil
e, deve saber que vai encontrar dificuldades e desafios no caminho, que alguns deles não
conseguirá solucionar de imediato, pois são problemas de outras alçadas, e que nem por isso
deve desistir de oferecer situações de estímulos para desenvolvimento e aperfeiçoamento das
habilidades infantis.
O ato de brincar é mais que a simples satisfação de desejos. O brincar é o fazer em
si, um fazer que requer tempo e espaço próprio, um fazer que se constitui de experiências
culturais, que é universal e próprio da saúde, porque facilita o crescimento, conduz aos relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de comunicação consigo mesmo (a criança)
e com os outros (WINNICOTT, 1982, p. 63).
Quando utiliza o jogo como recurso metodológico, é preciso planejar como vai torná-lo
atraente, como apresentar o jogo para as crianças, disponibilizar papéis secundários no jogo
para as crianças que não se interessarem em jogar de imediato, mas que proporcionem a
curiosidade deles e o querer arriscar-se nos desafios do jogo.
Os professores da Educação Infantil precisam buscar constantemente novas ideias, novas formas de ensinar as crianças que estão em desenvolvimento, a imaginação, e os jogos
e as brincadeiras são ferramentas de grande importância para evoluir essa interação entre
aluno e professor.
Em síntese, nessa abordagem, o sujeito produtor de conhecimento não é um mero receptáculo que absorve e contempla o real nem o portador de verdades oriundas de um plano
ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que em sua relação com o mundo, com seu objeto
de estudo, reconstrói (no seu pensamento) este mundo. O conhecimento envolve sempre um
fazer, um atuar do homem (REGO, 2002 p. 98).
Quando o professor entende que a criança aprende brincando, e que brincadeira não
pode ser imposta, ele também aprende a respeitar o brincar da criança fornecendo e disponibilizando a ela oportunidades de desenvolver habilidades motoras, cognitivas e físicas.
Dado o exposto, ratifico a importância do desenvolvimento lúdico para se promover
aprendizagem as nossas crianças, tendo como base o apoio recreativo para o ensino em foco,
destaco ainda que é necessária a ampliação dos jogos e brincadeiras, por meio de atividades
que visam aperfeiçoar a criatividade e empoderamento juvenil.
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A ARTE DA MÚSICA E AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a importância das manifestações
artísticas da Arte enquanto disciplina extrapola os muros escolares, ou seja, o processo para a
sensibilidade para a arte e suas linguagens se inicia no ambiente escolar e perdura durante o
existir humano. Percebemos que as linguagens artísticas são as Artes Visuais, o Teatro, a Música
e Dança, sendo que a música se constitui em um elemento interdisciplinar para o processo de
ensino e aprendizagem dos alunos em sua formação e aquisição de conhecimento. A presente
pesquisa é de cunho bibliográfico e conta com os aportes teórico metodológicos de Proença
(2003); Borges (2003); Zagonel (2008); Cunha (2010); Ribeiro (2001), Barbosa (1998), Berthold
(2006), Romanelli (2009) entre outros que abordam a temática proposta. A Arte vai além de
uma simples leitura e representação, e compete ao ser humano sensibilizar-se e abrir-se para as
possibilidades que as Artes Visuais proporcionam para uma leitura de mundo que implicará em
novas formas de ser e estar na imanência da história.

Palavras-chave: Artes Visuais; Teatro; Dança; Música; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

aprendizagem acontece a partir das vivências do aluno, sendo assim, recorrer a
Arte é fundamental, uma vez que possibilita diferentes manifestações no processo
ensino e aprendizagem dos alunos no âmbito escolar.

A Arte comunica, questiona, possibilita novas formas de conceber o belo, a beleza,
provoca e proporciona novas formas de estar no mundo. Conhecer, pensar, refletir acerca do
mundo das artes pressupõe o conhecimento específico e multidisciplinar que a Arte proporciona por meio da sensibilidade humana que possibilita ao ser apreciar, ler novas formas de
linguagens possibilitando a vivência nos diversos segmentos da sociedade.
A Arte enquanto disciplina propõe as seguintes competências e habilidades aos alunos
para que possam fazer uma leitura do mundo, leitura das imagens visuais que estão presentes no cotidiano do ser humano, assim com as cores, os sons, os traços, os movimentos, a
dança, a pintura, o desenho, e, sobretudo a música de forma indisciplinar como parte das
manifestações artísticas que a Arte comunica.
As crianças são estimuladas pela música e pela arte a desenvolver seu olhar para as
mais diversas formas e capacidades, o ato de desenhar desenvolve a auto expressão atuando
de forma afetiva com o mundo opinando, criticando, sugerindo por meio de cores, formas,
tamanhos e símbolos e, normalmente esse tipo de prática está aliada a um fundo musical, ou
seja, a arte a música possibilitam um aprendizado concreto para os alunos.
É de fundamental importância que os professores buscam inserir a arte e a música nos
planos de ensino criando estratégias para levar os alunos a se envolver com as mais diversas
atividades incentivando-os a aprofundarem o seu gosto pela arte e pela música vivenciando-as
dentro do ambiente escolar de forma a inserir nossos alunos em um contexto de arte, cultura
e história de nosso país.
A Arte questiona, indaga, faz perguntas que não necessariamente precisam ser respondidas, mas ao suscitar novos questionamentos novos estudos serão feitos para responder os
questionamentos que a ciência coloca para as Artes Visuais.
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O QUE É ARTE?
Essa questão é controversa e gera várias discussões e me parece salutar salientar que não se chega a um conceito do que
venha a ser Arte. A arte transcende a tudo
que se queira ou se tente enquadrá-la, categorizá-la, ou seja, está no cerne da arte a
transgressão.
Podemos perceber esse processo quando pensamos na sua representação que se
constitui como a base do seu aprendizado: as
artes visuais, o teatro, a música e a dança: “A
palavra Arte costuma ser usada com os mais
diferentes significados: a arte de em executar qualquer tarefa (arte de escrever, de falar,
etc.), arte de preparar algo ou de dominar
alguma técnica (arte culinária, arte marcial)”
(ZAGONEL, 2008).
Para o autor a definição se constitui em
um problema a ser aprofundado, pesquisado
e discutido por não se ter uma definição precisa, uma vez que a própria arte é abrangente.
Portanto, a definição de arte varia de acordo
com a época e a cultura.
As Linguagens Artísticas são as Artes
Visuais, o Teatro, a Música e Dança, sendo
que as Artes Visuais englobam as Artes Plásticas, sendo que o campo das artes visuais
abrange todas as artes que colocam a visão
como elemento fundamental: “Desenvolver o
pensamento criativo passou a ser uma meta
prioritária na preparação para o futuro, visto
que os conhecimentos adquiridos hoje podem não valer nada amanhã (CUNHA, 2010,
p. 91).
As esculturas, pinturas, gravuras e desenhos, entre outros, são exemplos da Arte
Visual como linguagem artística. Já a Música, por exemplo, coloca a audição como o
sentido principal se tornando um elemento
essencial na Educação Infantil, por exemplo.

O Teatro abrange tanto os sons, a fala,
por vezes a música, enquanto expressividade
da corporalidade, elemento chave para sua
realização plena. Todas as Linguagens Artísticas são igualmente importantes e ajudam o
ser humano a fazer uma leitura de mundo de
forma que a crítica, a criatividade e a reflexão
estejam presentes como algo que possibilita
ao ser humano estar no mundo de forma atuante e participativa.
Segundo Proença (2003):
Arte é a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética, feita por
artistas a partir da percepção, emoções
e ideias, com o objetivo de estimular esse
interesse de consciência em um ou mais
espectadores, e cada obra de arte possui
um significado único e diferente (PROENÇA, 2003).

A beleza é a única maneira de satisfação e sensibilidade, livre de todo sentimento
individualista, livre do sentimento castrador,
liberta o ser humano de suas mazelas considerando como seu ideal o belo no ser humano que é livre e faz suas escolhas de ter
na Arte e nas suas manifestações artísticas
as condições de possibilidades de fazer sua
leitura de mundo.
Segundo Ferrari (2013), a ideia de belo
vai mudando com o tempo e com a época
e se constitui em uma discussão de cunho
filosófico para as diversas formas de compreensão do que seja o belo, o bonito, ou seja,
do que venha ser a beleza ampliando a compreensão de estética e suas possibilidades de
percepção pelos sentidos humanos.
A Estética, como um ramo de discussão
filosófico, discute compreensões de beleza
ao longo dos tempos (FERRARI, 2013). Portanto, “a arte pode ser compreendida como
todo produto de uma preocupação estética,
de uma vontade de beleza, quando resulta
numa obra de arte de alta perfeição técnica”
(RIBEIRO, 2001).
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A Arte incessante busca realizar a leitura do cotidiano buscando suas conquistas e
transformações, afinal, é para o cotidiano que
se vive. A vida social do ser humano está em
constante transformação, por meio das aquisições da arte e da ciência que se desenvolvem
incessantemente.
Segundo Lukács (1978):
A ciência descobre nas suas leis a realidade objetiva independente da consciência.
A arte opera diretamente sobre o sujeito
humano: o reflexo da realidade objetiva,
o reflexo dos homens sociais em suas
relações recíprocas, no seu intercâmbio
social com a natureza, é um elemento de
mediação – ainda que indispensável –,
é simplesmente um meio para provocar
este crescimento do sujeito (LUKÁCS,
1978, pp. 295-296).

A criação artística transcende a singularidade para abrir os horizontes para a estética
se concretizando na individualidade vivenciada pelo ser humano em seu contexto em que
realiza suas relações interativas.
O ser humano que não conhece arte tem
uma experiência de aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho,
da força comunicativa dos objetos à sua
volta, da sonoridade instigante da poesia,
das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o
sentido da vida (BRASIL, 1997, p. 19).

Ao se expressar artisticamente, a criança constrói sua identidade e a autoestima
aprimorando suas percepções e sensibilidades diante do que vai vendo ao seu redor
e da leitura que vai influenciar no processo
de aprendizado que os alunos concretizam e
vivências experiências nos diversos componentes curriculares, uma vez que a Arte pode
e deve ser compreendida de forma multidisciplinar fatores estes que influenciarão positivamente na aprendizagem, na sua relação com
o eu, com o outro e com o mundo.

Segundo Proença (2003), a Arte nos
leva a compreensão da realidade com suas
técnicas, habilidades e funções que se integram e interagem entre si de forma que esse
conjunto irá possibilitar uma vivência expressiva por meio da sensibilidade que a arte proporciona para o ser humano e suas relações
que estabelece no seu dia-a-dia.
Essas formas de ver e conceber a Arte se
desdobram nas várias manifestações artísticas
onde vamos ter as artes visuais, o teatro e a
dança que será o objeto de análise e reflexão.

AS LINGUAGENS COMO
MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS
Existem diversas formas do ser humano expressar seus sentimentos, seus desejos,
seja rindo, cantando, falando, gesticulando,
dentre outras formas em se fará a utilização
das várias manifestações e, quando nos referimos a arte que em que o ser humano se
utiliza das várias linguagens: artes visuais/
audiovisual, teatro, música e dança.
A arte faz parte da história da humanidade. Na pré-história o ser humano já se
manifestava por meio da arte, sem fazer o
uso da escrita já se expressavam por intermédio da arte quer sejam símbolos, desenhos, sinais que valorizam a cultura nos dando uma visão geral de como o homem em
determinado período da história se organiza
e concebe o mundo, como estabelece suas
relações sociais, de gênero, como a família
se organiza, como se concebe o sagrado e
assim por diante,
A valorização da pluralidade e da diversidade cultural em todos os âmbitos e manifestações da arte contempla conceitos
e princípios da disciplina Arte [...] A discussão sobre diversidade (étnicorraciais,
sociais, religiosas, de gênero, etc.) inseriu
uma outra discussão muito em voga, sobre respeito de aceitação das semelhanças e das diferenças culturais (BRASIL,
2006, p. 203).
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As pinturas vão fazendo com que o próprio artista se comunique com o mundo, com
a sociedade em que vive fazendo uma leitura
das formas de ser e estar neste contexto que
por meio da arte, no caso da pintura possa se
expressar e comunicar, criticar, criar, recriar
mostrando cenas do contexto em que estão
inseridos.
Para Barbosa (1998), a pintura serve
até os dias atuais como documentação que
retrata a cultura de um povo com suas evoluções, esse é o caso da arte e cultura indígena
dos povos que habitavam a América antes da
chegada de Cristóvão Colombo, por exemplo,
os maias, os astecas e os incas representando a arte pré-colombiana contada por meio
de pinturas, esculturas e seus templos grandiosos construídos por pedras e materiais
preciosos da antiguidade.
Na América temos as grandes pirâmides dos astecas que além de servir de observatório astronômico, as pirâmides se constituíram em locais de estudo, servindo também
de locais para rituais religiosos, para reuniões
políticas são monumentos que servem de fontes históricas.
Segundo Bozzano; Frenda & Gusmão
(2013), essa vontade de criar, de se manifestar artisticamente vem de nossos ancestrais
e estão presentes influenciando nossas relações que estabelecemos em nosso cotidiano.
Bozzano; Frenda & Gusmão (2013),
ressaltam que
As manifestações artísticas mais antigas
que temos conhecimento, datam de aproximadamente 40 mil anos atrás. São chamadas de arte rupestre (feitas em rochas
ou de rochas). Eram feitas a partir de materiais naturais (carvão, pós minerais, sangue, pigmentos de plantas (BOZZANO;
FRENDA & GUSMÃO, 2013).

Segundo os autores as diferentes manifestações artísticas como a música, a dança,
as formas de representações cênicas fazem
parte dos rituais e se transformam em formas
de comunicação e expressão.
Temos com isso essa compreensão de
que o ser humano se utiliza das diferentes
manifestações artísticas para se comunicar,
para transmitir conhecimento, para cultivar
a cultura e, podemos dizer sem sombras de
dúvida de fazer memória de suas tradições
presentes ao longo da história.
As Artes Visuais se desdobram em
desenho, pintura, escultura, grafite, gravura,
arquitetura, fotografia, existem outras formas,
vão surgindo novas formas de artes visuais/
artes visuais.
Portanto, artes visuais é a atribuição
dada ao conjunto de artes que se apresentam no mundo em que vivemos recorrendo
a várias expressões de sua representação
que tem a visão como sua principal forma de
avaliação. É por meio da apreensão do que
a pessoa vê que se faz os julgamentos sobre
aquilo que os olhos veem, “A linguagem audiovisual, como a própria palavra expressa, é
feita da junção de elementos de duas naturezas: os sonoros e os visuais. O cinema, o
videoarte e a televisão são expressões audiovisuais” (COUTINHO, 2003).
O teatro é tão velho quanto à humanidade. Existem formas primitivas desde os
primórdios do homem” (BERTHOLD, 2006).
Faz parte do arquétipo das transformações da
expressão humana.
O teatro deriva do grego theatrón, que significa “lugar para contemplar”. O teatro é
um dos ramos da arte cênica (ou perfomativa), relacionado com a atuação/interpretação, através do qual são representadas histórias na presença de um público
(a plateia). Essa forma de arte combina
com discurso, gestos, sons, música e cenografia (Conceito de Teatro, 2020).
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Não há um consenso quando se refere
ao “teatrão” uma vez que seu significado varia
de acordo com a época e o contexto onde se
visualiza a apresentação.
Teatro, originalmente, significa uma casa,
ou edifício, em que são representados vários tipos de espetáculos. Ela provém da
forma grega teatrón, derivada do verbo
“ver” (theaomai) e do substantivo “olhar”
(thea), do qual vai também derivar teoria
(olhar sobre algo). Do grego, passou para
o latim com a forma de Theatrum e, através do latim para outras línguas, inclusive
a nossa. Com o tempo passou também a
designar a arte em que o corpo em estado alterado representa uma personagem,
através de ações dramáticas (VELOSO,
2011, p. 2).

O teatro pode ser considerado um espetáculo que pode ser realizado em um palco
fechado ou a céu aberto em que as pessoas
façam as exibições das peças teatrais extrapolando o palco, mas com a presença da
plateia sempre:
As mais diferentes e mesmo antagônicas
tendências coexistem pacífica ou não
pacificamente. É frequente localizarmos,
num mesmo espetáculo, caminhos ou
soluções que se contradizem. E às vezes deste conflito na articulação interna
da narrativa nasce uma inesperada coerência. As mais radicais experiências
frequentemente abalam os alicerces das
poucas certezas (PEIXOTO, 1983).

O teatro tem um papel de fundamental
importância para o entretenimento da população que na sua nascente influenciou a história
da humanidade com a cultura e a sociedade
propondo grande transformação no ser humano e sua forma de ser, estar e interagir por
meio de suas ações e relações que estabelece com os outros,

O raio de ação do teatro, portanto, inclui a
pantomima de caça dos povos da idade
do gelo e as categorias dramáticas diferenciadas dos tempos modernos. O encanto
mágico do teatro, um sentido mais amplo,
está na capacidade inexaurível de apresentar-se aos olhos do público sem revelar seu
segredo pessoal (BERTHOLD, 2006, p. 14).

O teatro além de se constituir uma manifestação artística leva em consideração o contexto histórico do próprio teatro e suas diferentes culturas com o objetivo de levar diversão,
informação e entretenimento aos espectadores.
A linguagem teatral conta o tempo real,
o tempo dramático, o tempo da escrita em que
a obra foi produzida, há também o espaço que
diz respeito aos locais em que os fatos acontecem que pode ser o espaço real (cênico) e o
espaço psicológico e temos os personagens,
as pessoas que podem ser protagonistas (principais) e os coadjuvantes (secundários).
Temos a plateia que se constitui em público que prestigia a peça com os cenários que
corresponde ao espaço em que se transformará em palco para a representação da história,
da peça que será encenada com o figurino
que apresentará as vestimentas utilizadas pelos personagens em cenas que comporão o
contexto em que retrata a peça teatral.
Por fim temos a iluminação que irá compor o cenário com a iluminação cênica e pôr
fim a sonoplastia que se preocupa com o uso
de sons, aqui pode estar presente a música,
ruídos, falas, sons de várias espécies dentre
outros.
Na verdade, a linguagem teatral movimenta uma série de instrumentos e recursos
que irão compor o espetáculo que poderá ser
a exibição de uma histórica clássica da Literatura, uma cena da vida cotidiana das pessoas, um Musical, uma Ópera, enfim, o teatro
tem recursos multifuncionais para entreter o
seu público, sua plateia.
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Outro recurso artístico, ou seja, outra
linguagem que compõe a Arte é a dança que
nada mais são do que movimentos ritmados
em sintonia com a música com passos, gestos, movimentos coreografados, podem ser
improvisados ou em uniformidade, a dança
movimenta o corpo e possibilita configurações espaço-temporais e os vários modos
de perceber as transformações do cotidiano,
revelando histórias, afetos, encontros, desencontros, memórias e imagens de tudo o que
é vivido,
De acordo com Strauss (1966/1971),
O problema do movimento vivido está incluído no fenômeno básico da mudança,
em um chegar a ser. ‘Querer mover-se’,
somente é possível a um sujeito que ao
estar ele mesmo incluído em chegar-a-ser, chega a ser diferente [...] Assim é
evidente que o lugar onde me encontro
agora constitui-se de circunstâncias, assim, jamais me encontro inteiramente em
um tempo e lugar particulares (STRAUSS,
1966/1971, p. 70).

Strauss (1966/1971), sinaliza que enquanto seres humanos experimentamos o movimento em sua vivência que pode assustar
ao deparar-se com a percepção do mover-se
por si mesmo, ou seja, “nuestros movimientos no sólo nos permiten actual en el mundo,
sino que en cada movimiento nos sentimos
a nosotros mismos” (ALARCÓN, 2009, p. 6).
Portanto, é de grande importância refletir sobre a dança, linguagem artística altamente humana,
La danza es el arte del movimiento del
cuerpo humano. Sí se compara este arte
con la música se puede decir que la relación que el bailarín tiene con su propio
cuerpo es semejante a la de un instrumento musical que tiene la capacidad
de tocarse a sí mismo. La danza es una
forma de movimiento cuyo principio es el
“moverse a sí mismo'' (ALARCÓN, 2009,
p. 4).

Segundo Alarcón (2009), a dança é a
arte que tematiza o movimento do corpo humano. O corpo que dança toca a si mesmo
em movimento que “move a si mesmo”. A
dança pode fazer parte do rito, símbolo, mito
e arte, ou seja, é o ser humano que coloca
toda vida neste ato criador, como ato mágico,
chegando a ser considerada a mãe de todas
as artes no tempo e no espaço (BONILLA,
1964).
Os elementos constitutivos da dança
são o espaço (direção, nível, amplitude, fogo,
ordem, forma); ritmo (tempo, duração, ênfase,
compasso); modo (como o corpo é representado na dança) e a dinâmica (força, energia,
tensão, relaxamento e fluxo). Logo, ações
político-dançantes fizeram a arte se nutrir na
instauração de coreografias sociais menos
sufocantes e utilitaristas,
[...] só assim pode uma cidade deixar de
ser essa amálgama de construções e leis
criados com o objetivo de se controlarem
cada vez mais totalmente os espaços de
circulação (de corpos, desejos, ideias,
afetos); só assim pode uma cidade se
tornar uma coreografia de atualização de
potências políticas [...] (LEPECKI, 2011,
p. 49).

O gesto criativo da dança, resulta em
relações menos cristalizadas com o espaço
e o tempo com possibilidades de ações políticas em que os copos possam usufruir dessa
linguagem artística no contexto em que vivem
(ARENDT, 1998).
A dança dos corpos vai se concretizando e vai envolvê-los em uma música que é
uma das formas das linguagens artísticas de
se apresentar aos seres humanos e que interfere na forma de ser e estar no mundo e que
faz parte das Artes Visuais que será objeto de
nossa reflexão no próximo capítulo.
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INTERDISCIPLINARIDADE MUSICAL NA
APRENDIZAGEM
A música é utilizada na alfabetização,
nos momentos mais emocionantes da vida,
assim como pode-se utilizada em vários componentes curriculares.
A música e seus benefícios são visíveis no
processo de ensino-aprendizagem dos alunos.
A criança e o adolescente gostam de
ter um objetivo. A apresentação em um Trabalho e/ou Seminário é uma coisa que estimula a concentração. O fato de existir uma
apresentação do final do semestre ou no final
do bimestre onde se pode convidar os pais
ou os alunos, depois da filmagem, seja para
cantar, declamar, cantar junto com o instrumento, seja só um grupo de instrumentos.
Isso é muito importante porque desenvolve a
autoestima, a socialização dos trabalhos produzidos pelos próprios alunos.
É possível dar opinião, interferir na qualidade daquela criança. Então, o aluno torna-se crítico. Você começa a inserir a noção de
tempo, de espera, de trabalhar o ouvido, a
colocação perante e diante do público trabalhando a questão da desinibição.
A musicalização no processo de ensino-aprendizagem auxilia no sentido de proporcionar uma vivência da cidadania crítica, criativa e
colaborativa nos vários segmentos da sociedade por onde migram nossos alunos que passam pelas nossas salas de aula diariamente.
O papel social é muito interessante.
Não só no envolvimento musical, mas quando
colocamos a música em qualquer ambiente.
A música pensada a partir da questão emocional, ativa diversas vias, principalmente a
região de nosso cérebro que se chama sistema límbico que atua diretamente nas nossas
emoções gerando a liberação de várias substâncias, entre elas, a dopamina – que faz a
gente se sentir bem,

Quando o aluno se sente bem na sala
de aula porque ouviu uma música ele quer
repetir essa experiência. Isso faz com que os
alunos se sintam motivados e envolvidos para
o processo de ensino-aprendizagem onde farão a aquisição dos vários tipos de conhecimentos a partir de diferentes componentes
curriculares.
A neurociência afirma que um evento
que é carregado emocionalmente ele é muito
mais consolidado na região da memória. A
memória reativa os acontecimentos vividos de
maneira emocional intensa. Ou seja, é possível trazer do passado para o presente algo
que marcou de forma significativa nossas experiências a partir da vivência de emoções
fortes e marcantes.
O trabalho em grupo possibilita a conexão com outras pessoas. Encontrar amigos.
Ter empatia com outras crianças, adolescentes e jovens. Depois vão se formando individualmente. A música conecta as pessoas.
Temos que tocar nos nossos alunos.
Para que isso aconteça é possível a
partir daquilo que eles ouvem, ou seja, a partir
de suas audições é possível estabelecer uma
conexão com os alunos. Não podemos esquecer que nosso material é humano e complexo em sala de aula. Portanto, o Professor
precisa estar atento para o momento em que
a turma está vivenciando e processando suas
relações.
Partindo do emocional há uma pré-disposição para a aquisição dos conteúdos que
precisam ser vistos e que auxiliarão os alunos
em sua formação humana, cidadã e que irão
alterar sua forma de ver, de argumentar, de
fazer uma inferência, uma crítica, uma leitura
visual, uma leitura musical e que quanto mais
elementos o ser humano puder contar melhor
será suas condições de se relacionar com as
pessoas.
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A convivência em sala de aula possibilita aos professores e alunos as condições
de possibilidade de transformar a realidade
onde vivem e onde estabelece suas relações.
Quando se utiliza por exemplo a música com
os instrumentos musicais a turma vai dando
outro tipo de resposta uma vez que o conhecimento está sendo mediado por instrumentos, por recursos que são possíveis fazem as
ligações necessárias com o objeto de conhecimento a ser apreendido.
A emoção e o social estão presentes em
nossa sala de aula, assim como os conteúdos
a serem vistos precisa despertar no aluno o
desejo, na verdade, o professor, sobretudo na
disciplina de arte vai precisar seduzir o aluno
para o processo criativo e isso se dá por meio
da própria arte de que sensibiliza, encanta,
transforma, provoca uma postura crítica e novas formas de ver o mundo.
A música desperta os sentidos, aguça
os sentidos para a aprendizagem significativa, duradoura e porque não dizer permanente
dos conhecimentos apreendidos,
Questão delicada, pertinente e interessante. Eu lido com isso. Quando você trabalha com uma criança de 5, 6 anos é fácil,
mas um adolescente precisa de um ambiente. O primeiro momento é deixar que
ela se expresse no ambiente que ela tem.
Não introduzir nada a seu ver. Perguntar
o que a criança ouve. O que o adolescente está ouvindo? A partir daí começar
a fazer uma relação entre os contextos
musicais. Por exemplo: um adolescente
que ouve rock. É possível você sentar e
ouvir com ele e trabalhando essa modalidade musical com ele começar a percepção das noções a partir do que ele
teme do que apresenta a nós. Respeito é
a questão mais interessante num primeiro
momento. Oferecer diversos tipos de instrumentos, porque não o vilão ou o piano
que se idealiza ao jovem. Por isso, a ideia
de musicalização na aprendizagem desse adolescente, desse jovem. O trabalho
de ouvir e entrar no contexto da música,
depois, futuramente propor a escolha e a

identificação com o instrumento se ainda
não tem (CÉLIA ANDREIA SOUTO, PROFESSORA DE PIANO, 2015).

A valorização do contato do ser humano com a música já era existente há tempos,
Platão dizia que a música é um instrumento
educacional mais potente do que qualquer
outro. Essa visão é compreensível visto que
a música treina o cérebro para outras formas
relevantes de raciocínio.
Portanto, a música quando inserida no
processo de ensino-aprendizagem com recursos estratégicos voltados para a apreensão
dos conhecimentos tem resultados inimagináveis. As atividades musicais coletivas em
sala de aula favorecem o desenvolvimento da
socialização, estimulando a compreensão, a
participação e a cooperação entre professor
aluno, onde o professor possibilita aos alunos
diferentes modos de apreensão dos conhecimentos propostos.
A presença da música no processo de
ensino-aprendizagem aguça o interesse dos
alunos, que muitas vezes os envolve no processo de aprender, onde a música é utilizada
como base curricular nas diferentes disciplinas garantindo o resgate do aluno para o ato
de aquisição de conhecimentos diferenciados.
A música no contexto de sala de aula
facilita a aprendizagem e dinamiza as aulas,
onde o tempo passa sem que os alunos percebam, o interesse pelo conteúdo é mantido
todo o tempo com entusiasmo por parte do
professor e dos alunos.
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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 e pretende ser um estudo a respeito das manifestações artísticas que fazem
parte da Arte e a importância da música no processo de ensino-aprendizagem aguçando o
gosto pela apreciação da arte por meio das artes visuais, do teatro, da dança e da música,
levando os alunos a percorrerem os vários caminhos para a aquisição do conhecimento na
formação humana.
A presente pesquisa conta com os aportes teórico metodológicos dos trabalhos de
Zagonel (2008), Cunha (2010), Ferrari (2013), Bozzano; Frenda & Gusmão (2013), Veloso
(2011), Alarcon (2009), Lepecki (2011), entre outros.
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.
A arte deve ser trabalhada de forma integradora com a fruição dos valores artísticos dos
alunos a partir do contexto onde vivem, tendo presente o contexto onde a formação acontece
e sua forma de conceber o mundo em que vivem inovando e se reinventando, uma vez que
na tarefa tão árdua do ensinar é preciso saber como ensinar, o que, e para quem se destina
esse ensino e qual tipo de ser humano queremos na sociedade.

31 - julho/2021 - Educar FCE

181

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por muito tempo se pensou que a Arte como uma expressão por meio da técnica, mas
hoje se percebe que já não é tanto assim. A arte proporciona aos seres humanos expressar
sentimentos e emoções, ou seja, o artista traz o sentimento, a expressão que gostaria que
o seu público tivesse ao ver sua obra e isso se busca por meio de técnicas para que esse
sentimento alcance o seu objetivo que é sensibilizar o seu público com sua arte.
A utilização das diferentes manifestações de arte, ou seja, o uso das diferentes linguagens dentro da arte é muito utilizada uma vez que a linguagem é uma forma de comunicação
e a arte é uma forma de comunicação e a música sensibiliza o ouvinte, o faz julgar o que é
belo, o que é bonito e a beleza se faz presente.
A linguagem da Arte se utiliza de diferentes meios, isto quer dizer que podemos fazer o
uso do texto, da imagem, do som, da dança, da fala no teatro e isso requer o uso de diferentes
técnicas unindo as diferentes linguagens para se comunicar expressando a vida das pessoas
em determinado contexto histórico.
A arte influencia a forma como ser humano vê o mundo, e se a arte é uma expressão
do artista para o mundo que se expressa por meio de sua obra de arte, ele comunica, diz,
propõe, crítica, reflete tudo isso por intermédio de sua arte que e de tudo aquilo que quer
comunicar ao seu público.
Em nossa pesquisa salientamos e ressaltamos a música como uma das linguagens
pelo fato de ser um recurso, um instrumento que pode ser utilizado de forma interdisciplinar
no âmbito escolar proporcionando aos alunos momentos de descontração em uma prazerosa
aquisição do conhecimento.
A música é uma forma de arte e propõe um aprendizado global para os alunos. Urge
que os Professores, enquanto mediadores das diferentes formas de apreensão dos diferentes
saberes dar as condições necessárias para que a música em sala de aula possibilite diversas
formas de interação de forma sistematizada, crítica, reflexiva, criativa em que a arte esteja
presente sendo mediada pela música.
A aprendizagem não é um processo fixo, portanto, é possível aprender de diferentes
formas com uma certa flexibilidade que varia de pessoa para pessoa e que as artes visuais,
o teatro, a dança e a música permeiam esse processo de aprendizagem que vai tornando
possível viver de forma singular em um mundo em constante transformações.
Por fim, penso que a Arte está em constante transformação e se constitui em um processo em que o ser humano põe em prática uma ideia, ou seja, o ser humano faz o uso das
diversas manifestações de Arte e lhe dá as condições necessárias para se comunicar e interagir com o mundo. A Arte comunica o tempo todo fazendo o uso das diversas manifestações
artísticas como as Artes Visuais, o Teatro, a Música e a Dança que permeiam nossas vidas e
possibilitam a comunicação e interação na realidade que vivemos.
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A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NOS PRIMEIROS ANOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O presente artigo incumbiu-se em investigar as concepções de alfabetização matemática
nos primeiros anos do Ensino Fundamental. A criança, desde o nascimento, está imersa em um
universo do qual os conhecimentos matemáticos são parte integrante. O primeiro ano representa
uma etapa muito importante no processo de ensino e aprendizagem na vida do aluno, pois é
o ano da transição entre a Educação Infantil. No Ensino Fundamental nos primeiros anos, o
trabalho com noções matemáticas deve atender, por um lado, às necessidades da própria criança
desconstruir conhecimentos que nos incidam mais variados domínios do pensamento e, por outro,
precisa corresponder a uma necessidade social de melhor instrumentalizá-la para viver, participar
e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades. O presente estudo
apresenta-se como uma metodologia de caráter qualitativo de aporte bibliográfico. Os resultados
apresentaram a visão acerca da educação matemática que é um assunto muito novo, porém,
com uma postura já iniciada no ensino fundamental, que tem novas práticas pedagógicas sendo
inseridas para uma educação mais sólida de formação.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação Matemática; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

C

om a ampliação do ensino fundamental para nove anos não mudou somente a
forma de se alfabetizar, entrou também em debate o letramento e a matemática.
Muito do que era construído nas EMEIs em relação à Matemática também passou
a ser protagonizado nos primeiros anos do Ensino Fundamental.
Todo o início das questões ligadas ao campo matemático foram ampliadas e desenvolvidas no Ensino Fundamental. As orientações do MEC procuraram garantir que as crianças
aprendessem a ler e escrever de maneira contextualizada, assegurando sua formação de leitores, escrevendo, interpretando, compreendendo e fazendo o uso social dos saberes, o que
significa, entre outras coisas, uma oportunidade de apreciação do ensino e da aprendizagem
da Matemática de forma concreta e contextualizada.
O ensino fundamental nos primeiros anos deve ser estabelecido de forma à apropriação
e a construção do conhecimento de modo lúdico e integrado, ao qual o professor tem um
papel importante na promoção da alfabetização matemática na perspectiva do letramento, o
que acaba por se tornar significativo para as crianças.
Ao inserir no contexto escolar a criança já apresenta alguns conhecimentos prévios, o
que poderia facilitar a construção do conhecimento matemático e, desse modo, requer que a
compreensão matemática deva transcender a simples codificação e decodificação dos símbolos matemáticos, mas sim, promover a compreensão e leitura do mundo de acordo com o
letramento matemático, proporcionando a função social da matemática.
A criança já teve contato com números, adições e subtrações no seu cotidiano ao juntar e separar brinquedos, juntar e selecionar objetos. Por isso a importância de entender e
conhecer os conhecimentos que as crianças trazem.
Investigar teoricamente qual a real necessidade de se alfabetizar e letrar matematicamente as crianças, explorar situações matemáticas possíveis para serem trabalhadas, associados
a outros saberes, nos primeiros anos do ensino fundamental, como e para que alfabetizar
segundo a perspectiva do letramento é a problemática discutida no presente artigo.
Este artigo, portanto, tem como objetivo principal analisar qualitativamente os primeiros
anos do Ensino Fundamental, enfatizar a importância da Educação matemática, como e para
que promover a aquisição da linguagem matemática para as crianças nessa faixa etária, além
de diferenciar os conceitos de alfabetização e letramento matemático.
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ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA
Considera-se, ainda em dias atuais, alfabetização só como a aquisição da linguagem
escrita, porém é necessário explanar sobre o
conceito de alfabetização matemática.
No que concerne à educação matemática, a educadora Danyluk (2002, p. 20) define como referente ao ato de aprender a ler e
escrever a linguagem matemática usada nas
primeiras séries de escolarização. A mesma
autora afirma ainda que ser alfabetizado em
matemática, então, é entender o que se lê e escrever o que se entende a respeito das primeiras noções de aritmética, geometria e lógica.
Danyluk (1994), ainda expõe:
a alfabetização como um ato natural,
onde o ser humano tem a possibilidade
de desenvolver sua real inteligência e
o educador pode contribuir para que a
apropriação do sistema de representação
das linguagens, convencionalmente adotada pelos homens, seja adquirida de forma significativa (DANYLUK, 1994, p.48).

De acordo com a concepção da autora,
a matemática limita-se a uma aquisição individual de códigos do conhecimento matemático escolar realizado pela criança.
Ainda para a autora uma criança pode
ser classificada como alfabetizada quando ela
consegue ler, compreender e interpretar os
signos e símbolos expressos na linguagem
matemática e sua consciência atentiva voltar-se para o desvelamento dos significados
que estão implícitos (DANYLUK, 1988, p.52).
Assim, define-se o ato inicial de ler e escrever matemática, compreender e interpretar
os conteúdos básicos. Autores conhecidos na
área da educação, como Piaget e Vygotsky,
consideram uma abordagem do conhecimento que é construído e organizado por estruturas analíticas e interpretativas, proporcionada
pelas interações da criança com os objetos
e com o meio.

Tais autores defendem que o aprendiz
nasce com habilidades que acabam por serem desenvolvidas e potencializadas de acordo com estímulos que são recebidos do meio
cultural, social, econômico e político em que
estão inseridas.
A sociedade está inserida em uma cultura letrada, assim as crianças desde a tenra
idade têm contato com as mais variadas formas de registros como gibis, livros, jornais, revistas, receitas, calendários, entre outros, que
acabam por intervir na organização pessoal e
social das pessoas, bem como com o mundo,
Essa vida social marcada pela cultura
escrita apresenta, pois, demandas – e também oportunidades – para adultos e para
crianças, por exigirem um compromisso da
escola com uma alfabetização num sentido
amplo que se refere à aprendizagem do sistema de escrita e também à apropriação do conhecimento sobre as práticas, sobre os usos
e funções da leitura e da escrita em diversos
campos da vida social (BRASIL, 2014, p.28).
Depreende-se, sem grande ímprobo, a
influência de noções matemáticas, bem como
episódios de simbologias e termos típicos da
linguagem matemática que se ensina na escola, no arranjo de textos de circulação em massa, nos mais variados diversos campos de atividades de adultos, mas também de crianças.
Assim, é preciso diferenciar alfabetização e letramento e como essas práticas se
ajustam e se sobrepõem durante o processo
educativo da educação matemática. Soares
(2003) afirma:
Trata-se então de processo independentes, mas que são também interdependentes e indissociáveis, porém de natureza fundamentalmente diferentes que
envolvem conhecimentos, habilidades e
competências específicas, implicando em
formas de aprendizagem diferenciadas e
procedimentos diferenciados de ensino
(SOARES, 2003, p.8).
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Ribeiro apud Colello (2005) também
pontuam sobre a diferenciação entre ambos,
A alfabetização é o processo pelo qual
se adquire o domínio de um código e das
habilidades de usá-lo para ler e escrever,
ou seja, o domínio da tecnologia, - do conjunto das técnicas – para exercer a arte
e a ciência da escrita. Ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita
denomina-se Letramento, que implica habilidades várias, tais como: capacidade
para ler e escrever para atingir diferentes
objetivos (COLELLO, 2005, p.3).

Logo, é preciso uma educação matemática que considere a interdependência entre a
alfabetização e letramento matemático, a fim
de que a alfabetização incorpore a experiência da prática social do letramento.
Neste sentido a alfabetização matemática não se restringe ao ensino do sistema
de numeração e das quatro operações aritméticas fundamentais, mas a compreensão
de situações numéricas que abarcam uma
sequência de conhecimentos, capacidade e
competências que interligam a interpretação
dos diversos tipos de relações conectadas ao
contexto social de uso.
Fonseca (2004, p.12) define a Educação matemática de acordo com a perspectiva
do letramento como responsável por proporcionar o acesso e o desenvolvimento de estratégias e possibilidades de leitura do mundo
para as quais conceitos e relações, critérios
e procedimentos, resultados e culturas matemáticas possam contribuir.
Propõe-se trabalho pedagógico que
contempla as relações com o espaço e forma, processo de medição, registro e uso de
medidas, bem como estratégias de produção,
reunião, organização, registro, divulgação, leitura e análise de informações, comparação,
classificação e ordenação. Tais situações devem ser realizadas em situações significativas
para as crianças.

Nesse sentido, o papel da escola para
a educação matemática nos primeiros anos
do ensino fundamental é o de proporcionar
a compreensão do mundo e, de acordo com
Brasil (2014, p.29) estabelecer relações, elaborar julgamentos e tomar decisões, frente
às práticas que envolvem vivências culturais
mais amplas.
Para isso o próprio MEC, nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais
ressalta a importância da estimulação da comunicação, uma vez que, segundo esta perspectiva, deve fundamentar-se na construção
do conhecimento baseado na reflexão e não
na simples transmissão do conhecimento.
A criança cria sistemas de representação para absorver entendimentos sobre o
mundo que o cerca, uma vez que a matemática é um objeto cultural, histórico, social,
aos quais os sujeitos desenvolvem esquemas
cognitivos para compreendê-lo e, consequentemente, apropria-se desta antes mesmo que
sua advinda à escola. A função social da matemática é concebida nas relações e interações em suas variadas possibilidades.
Corroborando com o que foi exposto há
a necessidade de se proporcionar possibilidades didáticas que conduzam o aluno a, de
acordo com Brasil (2014, p.37) a aprender
conceitos e procedimentos matemáticos, produzindo significados compatíveis.
A vida cotidiana dos alunos é valiosa
em situações matemáticas, o que poderá
conceder às crianças o entendimento e a importância daquilo que elas estão aprendendo
na escola e, para isso, certamente, é preciso
uma escola, proposta em matemática que
estabeleça os elos e conexões do que está
trabalhando na escola da vida (MACARINI,
2007, p.13).
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As orientações do MEC para o ensino fundamental de nove anos expõe sobre
o olhar sensível das criações infantis, permitem perceber quais os conhecimentos que
as crianças estão se apropriando, de acordo
com seus interesses e elementos culturais do
grupo social que estão imersos e, a partir
disso, será possível desenvolver um trabalho
pedagógico inovador.
Para D’Ambrósio (2005) espera-se do
profissional que ensina matemática ser um
observador e, junto com o aluno, procurar explicações sobre o que está passando e, ao
fazer essa procura, conduzir as explicações
utilizando a linguagem que ele conhece sobre
a matemática.
D’Ambrósio (2004) relata sobre as possibilidades pedagógicas que consideram a
matemática numa perspectiva situada em que
se lida com números como preço, medidas,
calendários, ao qual o próprio autor expõe
sobre tais possibilidades do trabalho pedagógico com a matemática que acabam por
demonstrar como a demanda social perpassa
a mera codificação e decodificação.
De acordo com esta ótica, a alfabetização deve colaborar para que os alunos entendam as intenções dos textos lidos por eles, no
contexto das práticas de sua vida cotidiana,
seja no recinto escolar ou fora dele, para as
quais a educação matemática poderia contribuir, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais um olhar mais atento para a
nossa sociedade mostra a necessidade de
acrescentar a esses conteúdos aqueles
que permitem o cidadão ‘tratar’ informações que recebe cotidianamente. (BRASIL,
2000, p.38).
Saber ler e escrever ou ensinar os números, a geometria não basta; é necessário
e imprescindível saber fazer o uso da linguagem matemática, saber interpretar os diferentes textos, nas mais diferentes situações

concernentes à sociedade, diferenciando o
letramento da alfabetização e comprovando
que um processo não exclui o outro, mas sim
que ambos interferem simultaneamente.
Assim, fica evidente o quão inevitável
a clareza do docente no tocante aos objetivos a serem atingidos, as ações aplicadas
a fim de facilitar e promover a apropriação
dos princípios para o letramento matemático.
Isso requer um planejamento pedagógico cuidadoso, reflexivo e crítico, uma vez que este
não se limita apenas a intenção conceitual e
recursos didáticos.
Neste sentido, o professor deve fazer
uso das mais variadas formas de atividades,
de modo a conceder aos educandos assuntos ligados à aprendizagem matemática envolvido com caráter informativo e formativo, ligados ao contexto social que estão inseridos.
Os jogos e brincadeiras são práticas
sociais potenciais para o processo de alfabetização matemática na perspectiva do letramento, pois permite utilizar-se de várias práticas pedagógicas, visando explorar situações
matemáticas relacionadas ao cotidiano dos
alunos.

A BNCC E A ALFABETIZAÇÃO
MATEMÁTICA
Como já foi dito, a alfabetização matemática acontece ao mesmo tempo em que o
letramento, pois a matemática está no dia a
dia de todos. Nos anos iniciais, a Matemática é de grande importância para os alunos,
além de servir como suporte para as demais
séries, ela desenvolve nos alunos o pensamento lógico, o olhar crítico sobre os conceitos construídos, além de envolver o que é
aprendido com o dia-dia.
Portanto, assim como na língua portuguesa, na matemática o ensino deve se
completar no Ensino Básico. Entre as várias
problemáticas no ato de educar as crianças
está a formação do pedagogo, os cursos de
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formação inicial em pedagogia, em sua maioria, não oferecem subsídios suficientes para
suprirem a grande demanda apresentada
pelas classes de aprendizes, além do mais,
esses cursos sustentam-se numa plataforma
de múltiplas teorias pedagógicas paralelas a
uma grande escassez de práticas que auxiliem o futuro professor a postar-se corretamente diante das necessidades individuais
dos alunos.
Em relação à matemática, os cursos de
formação em pedagogia tentam capacitar os
futuros educadores à base de poucas explicações que levem-os à compreensão de sua
história, teoremas, metodologias, bem como,
de suas aplicações futuras.
Porém conhecer os parâmetros curriculares, e as orientações didáticas se faz necessário ao professor. Apresentamos aqui a Base
Nacional Curricular Comum que traz diretrizes
para este tipo de prática pedagógica.
Comparar e ordenar números naturais
pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e
função do zero). Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte
de material manipulável, por meio de diferentes adições são algumas habilidades que a
BNCC traz para os primeiros anos do Ensino
Fundamental.
A BNCC no Ensino Fundamental I na
área de exatas corresponde à disciplina matemática, uma matéria que contém muitas habilidades que devem ser exploradas desde
o início da Educação Básica. Para os anos
iniciais a BNCC traz como propostas e habilidades para as crianças :
• Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em
diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números
não indicam contagem nem ordem,
mas sim código de identificação.

• Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros
agrupamentos.
• Estimar e comparar quantidades de
objetos de dois conjuntos (em torno
de 20 elementos), por estimativa e/
ou por correspondência (um a um,
dois a dois) para indicar “tem mais”,
“tem menos” ou “tem a mesma
quantidade”.
• Contar a quantidade de objetos de
coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de
seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula,
entre outros.
• Comparar números naturais de até
duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.
• Construir fatos básicos da adição e
utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas.
• Compor e decompor número de até
duas ordens, por meio de diferentes
adições, com o suporte de material
manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.
• Resolver e elaborar problemas de
adição e de subtração, envolvendo
números de até dois algarismos, com
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte
de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas
de registro pessoais.
• Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras,
por meio de atributos, tais como cor,
forma e medida.
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• Descrever, após o reconhecimento e
a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos ausentes
em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.
• Descrever a localização de pessoas
e de objetos no espaço em relação
à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em
frente, atrás.
• Descrever a localização de pessoas
e de objetos no espaço segundo um
dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de
termos que se referem à posição,
como direita, esquerda, em cima,
em baixo, é necessário explicitar-se
o referencial.
• Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e
blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico.
• Identificar e nomear figuras planas
(círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados
em diferentes disposições ou em
contornos de faces de sólidos geométricos.
• Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos
como mais alto, mais baixo, mais
comprido, mais curto, mais grosso,
mais fino, mais largo, mais pesado,
mais leve, cabe mais, cabe menos,
entre outros, para ordenar objetos de
uso cotidiano.
• Relatar em linguagem verbal ou não
verbal sequência de acontecimentos
relativos há um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.
• Reconhecer e relacionar períodos
do dia, dias da semana e meses do
ano, utilizando calendário, quando
necessário.

• Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data,
consultando calendários.
• Reconhecer e relacionar valores de
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante.
• Classificar eventos envolvendo o
acaso, tais como “acontecerá com
certeza”, “talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações
do cotidiano.
• Ler dados expressos em tabelas e
em gráficos de colunas simples.
• Realizar pesquisa, envolvendo até
duas variáveis categóricas de seu
interesse e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio
de representações pessoais.
Estes são alguns objetivos que estão
na BNCC e como colocá-los em prática vem
das ações de conhecimento do professor dos
primeiros anos do Ensino Fundamental.
O professor deve proporcionar métodos
inovadores, valorizar a qualidade do que é
ensinado, manter-se sempre atualizado e jamais ter receio de expor ideias, mesmo que
estas venham questionar teorias cristalizadas
ao longo do tempo.
O aprendizado do aluno e o reconhecimento do professor dependem de propostas
nascidas no seio das discussões referentes
às dificuldades educacionais, os modelos funcionais a seguir ou até mesmo sobre o que
aprender para ser capaz de ensinar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O referido artigo discute as bases teórico-metodológicas do processo de alfabetização
e letramento matemático nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
A alfabetização é a aquisição da codificação de decodificação dos números, ou seja, o
ato de ler e escrever matemática, bem como compreender seus conteúdos básicos. O termo
letramento é o uso das práticas sociais da matemática.
Logo, alfabetização e letramento são processos distintos, embora possam e devem caminhar simultaneamente que, de acordo com SOARES (2002) a questão é alfabetizar letrando,
a qual poderia se colocar nesta situação alfabetizar matematicamente numerando.
As atividades de alfabetização matemática são aquelas de descoberta do sistema hindu-arábico e as atividades de letramento são aquelas em que há interação com o material escrito,lendo, escrevendo, interpretando, validando, argumentando e justificando procedimentos.
Assim, alfabetização e letramento exibem objetos de conhecimento distintos e, por consequência, os processos cognitivos de cada um se tornam diferentes. Alfabetização e letramento são processos que devem ser indissociáveis e assim, os educandos devem interagir
com o caráter social da escrita matemática.
Logo, lançar mão de práticas sociais proporciona extensa variedade de possibilidades
de tornar o processo de alfabetização matemática na perspectiva do letramento significativo
para a criança,
Problematizar e organizar para que pensem matematicamente frente a problemas e ao mundo
que as cercam é mais que ensiná-las fazer as contas e memorizar nome de figuras matemáticas
é mais que continhas e nomenclaturas (BRASIL, p.33).

As interações com as mais variadas práticas da linguagem matemática, portanto, necessitam ser oportunizadas no contexto escolar para que as crianças possam, desde cedo,
refletir acerca das diferentes situações matemáticas encontradas em seu cotidiano, bem como
produzi-las.
Dessa maneira, a aprendizagem da linguagem matemática é um processo de longa
duração que abarca a participação em práticas sociais de leitura e escrita matemática, até
mesmo nas práticas educativas nos primeiros anos do ensino fundamental.
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MELHORIA NA APRENDIZAGEM DO ALUNO DO EJA
RESUMO: Esse artigo faz uma análise reflexiva sobre o fracasso escolar e a participação da família
na melhoria da aprendizagem dos alunos do EJA. Nesta análise, procuramos compreender a
aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem, esta última é possível causadora do fracasso
escolar. Alguns problemas que surgem no aluno, durante o processo de aprendizagem, mas que
o maior problema está na educação e também na família. Portanto, acreditamos que quando
houver melhoria na educação da EJA, também haverá melhorias no processo de aprendizagem
e uma perfeita harmonia no convívio familiar.

Palavras-chave: Fracasso; Escola; Família; Aprendizagem; Eja.
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INTRODUÇÃO

N

o Brasil uma das marcas mais negativas em relação à Educação é a desigualdades que comprometem o seu exercício de forma eficaz. Entretanto, a Educação de
Jovens e Adultos tem importância significativa para a sociedade e para o indivíduo,
pois, com esse ensino diminui analfabetismo, marca negativa para um país e consequentemente aumentarão os índices de pessoas letradas que conseguem empregos formal.
Para tanto, é necessário que as unidades de ensino tenham conscientização de sua
importância, compreendendo esta modalidade de ensino e elaborando planos de ações que
satisfaçam as reais necessidades do público que nela se matricula. Para Santos, ao se referir
formação do professor para Educação de Jovens e Adultos afirma,
[...] nos cursos oferecidos em instituições formadoras, sente-se a necessidade de aprofundamentos teórico-práticos em relação à Educação de Jovens e Adultos. Um dos pontos que mais afeta
o ensino da EJA é a formação do professor devido a não inclusão da EJA, nos currículos das
instituições, bem como a dificuldade de colocar em prática os princípios políticos e pedagógicos
defendidos pela EJA, por falta de subsídios que deveriam ter sido adquiridos no curso de formação (SANTOS, 2003, p.19)

A mesma autora, ao se Referir a Machado (1998), destaque que a educação de jovens
e adultos foi vista no decorrer de sua história como uma modalidade de ensino que não requer, de seus professores, estudo nem especialização, com um campo eminentemente ligado
à boa vontade.
Em razão disso, são raros os educadores capacitados na área. Na verdade, continua
arraigada a ideia de que qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode ensinar jovens e
adultos com essa falsa premissa não se tem levado em conta para se desenvolver um ensino adequado a esta clientela exige-se formação inicial específica e geral consistente, assim
como formação continuada.
Para que a EJA tenha significado é necessário que o educador tenha uma base de
conhecimentos que servem para uma prática eficiente ao aluno nela matriculado tenha um
processo de ensino e aprendizagem de forma qualificada e eficaz.
Desse modo, a Educação de Jovens e Adultos, necessita de mais reconhecimentos para
o seu público alvo. Sabe-se, que todo cidadão tem seus direitos e deveres na sociedade e,
não é diferente com as pessoas que por estes motivos não conseguiram concluir o ensino
fundamental ou não conseguiram se quer ser alfabetizado e não sabem nem ler nem escrever.
Para tanto, espera-se mais empenhos das políticas públicas voltadas para a Educação
de Jovens e Adultos, para que estes não se sintam excluídos de seus direitos. Portanto, a
Educação de Jovens e Adultos se apresenta para a sociedade e para os jovens e adultos,
como uma grande conquista e para os professores, instituições de ensino e sobretudo, para
os governantes como um grande desafio em fazer com que o ensino aconteça.
A EJA, é uma oportunidade de possibilitar a essas pessoas que por algum motivo
deixaram a escola uma escolarização, para que a partir de então, possam buscar cada vez
mais qualificação pessoal e profissional, quanto maior for o investimento nesta modalidade
de ensino melhor para o país, que preparará pessoas melhorando a qualificação profissional
que é de extrema importância para o indivíduo e para o país, por proporcionar conhecimentos
fundamentais para o exercício do trabalho e da cidadania.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NAS PRÁTICAS ATRIBUÍDA
Com os avanços tecnológicos e as
transformações educacionais percebidas na
área de língua portuguesa nos últimos anos,
nota-se cada vez mais a necessidade de atualização dos profissionais do ensino na intenção de viabilizar um ambiente escolar em
consonância com as novas teorias de ensino
e, ao mesmo tempo, atraente aos alunos.
É primordial que se entenda a atividade de leitura na educação de jovens e adultos para a formação de leitores que possam
desfrutar dessa ferramenta indispensável, não
somente no espaço escolar, mas estendendo
seu uso para toda vida.
É necessário estimular o desenvolvimento dos alunos através de relações estabelecidas com seus aprendizados trazidos
do meio familiar empírico, motivando-os ao
estudo prazeroso da leitura e levando em
conta seu convívio social. Assim, nota-se a
relevância de se trabalhar dentro da realidade
da criança transformando o conhecimento do
senso comum e científico, respeitando o seu
estágio de desenvolvimento.
Falar da leitura no contexto escolar é
falar no vazio, se não partimos para a prática
da leitura desde a educação infantil. Assim, se
realmente a leitura é trabalhada na educação
infantil, então nossas crianças serão futuros
leitores críticos e participativos.

O PERFIL DO ALUNO DA EJA E SUA
PERSPECTIVA FUTURA- LETRAMENTO
LITERÁRIO
A escola a qual a pesquisa foi realizada,
fica na capital da cidade de Bahia em uma região denominada zona leste. Pertence a rede
Municipal de Ensino, oferecendo à clientela
do bairro, a modalidade de ensino regular do
Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio durante o período diurno e no noturno a
modalidade Educação de Jovens e Adultos,
ensinos fundamental anos iniciais e finais.
De acordo com os dados coletados na
secretaria da escola, em média a escola possui cerca de 980 alunos, até o presente momento da pesquisa. Deste total de alunos, 98
estão matriculados na Educação de Jovens e
Adultos no ensino fundamental anos iniciais e
122 alunos nos anos finais do ensino fundamental. Neste caso vamos considerar apenas
os alunos da modalidade Educação Jovens
e Adultos sendo referências de nossos estudos, totalizando 220 alunos ou seja 23% dos
alunos total matriculados na escola.
Agora passamos a analisar a quantidade de pessoas do sexo feminino e masculinos
matriculado na escola.

Um professor que ensina e ao fazê-lo
transmita a seu aluno a esperança, passa a
ser espelho para este aluno. É esta esperança
que faz com que este aluno mude a direção
de sua vida para o mundo.
Fonte: Revista Escola 2018
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Em relação ao sexo, 46% dos alunos
matriculados, masculino e 54% são do sexo
feminino, uma diferença de 8%, isto significa
que as mulheres estão frequentando a modalidade em um número relativamente maior
que os homens, esta proporcionalidade pode
a vir compactuar com as estatísticas atuais
que indicam que em nosso pais o número de
pessoas do sexo feminismo é relativamente
maior que a do sexo masculino (IBGE, 2010).
Outro dado analisado foi a faixa etária
dos alunos matrículas, para a nossa surpresa
podemos perceber que a faixa etária destes
alunos vem a cada anos ficando mais jovem.
Separamos os dados para melhor compreensão em Faixa Etária do sexo feminino e
masculino em gráficos separados.

Em relação ao sexo masculino a faixa
etária do aluno mais velho matriculado é 21
anos mais velho que a aluna com mais idade
do sexo feminino, percebe assim que possivelmente os alunos do sexo masculino estão
demorando mais para voltar para a escola em
relação a mulheres.
Por um outro lado o aluno do sexo
masculino mais novo, nasceram no ano de
1994, apresentando 21 anos de idade, já as
alunas do sexo feminino com melhor idade
apresentam 25 anos. As Faixas etárias entre os alunos do sexo masculino com maior
incidência nasceram no ano de 1988, com
22% dos matriculados, já as alunas do sexo
feminino nasceram em 1991, com 18% dos
matriculados.
Passamos analisar através das fichas
cadastrais, a quantidade de vezes que os alunos se matricularam na EJA e abandonaram
o ano letivo.

Fonte: Revista Escola 2018
Em relação ao sexo feminina o maior
número de pessoas matriculadas na modalidade de ensino nasceu no ano de 1991, portanto possuem 24 anos, as alunas mais novas nasceram em 1992, as pessoas do sexo
feminismo mais com maior idade nasceu no
ano de 1971, portanto apresentam 44 anos.

Fonte: Revista Escola 2018
Apenas 5% nunca abandonaram a escola, apesar de estarem relativamente atrasado em relação à idade/ano, 50% dos alunos matriculado já abandonaram mais de 4
vezes a escola, percebemos assim que há
fortes atrativos que levam os alunos a não
continuarem seus estudos, a escola parece
ser a primeira opção em ser abandonada em
detrimento de outros assuntos.

Fonte: Revista Escola 2018
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Porém mesmo abandonando por tantas vezes, os alunos voltam para a instituição,
caracterizando que apesar de todos os problemas a escola possui credibilidade perante
o aluno.
Como mencionado anteriormente todos
os alunos estão matriculados no período noturno, pois a escola só oferece esta opção,
mas para serem dispensado da Educação
Física, componente curricular obrigatório, de
acordo com a Lei nº 10.793 – de 1 de dezembro de 2003, precisam comprovar que
trabalhem de forma formal, através da cópia
da carteira assinada, ou de forma informal
por uma declaração dos empregadores, que
tenha por mais de 6 horas diárias.
Além disso, as mulheres que apresentam filhos e os maiores de 30 anos são dispensados da atividade. Os alunos que estão
servindo o serviço militar, aqueles que comprovem através de atestado médico a sua
inaptidão para atividades físicas e os alunos
portadores de deficiência.
Em relação aos 220 alunos, analisamos
os que apresentam menos de 30 anos independente do sexo para ver quais são os
motivos que os levam a serem dispensados
da atividade física. Ressalvo que a direção
da escola informa que todos os 220 alunos
matriculados não realizam a Educação Física,
os nascidos a partir de 1986.

Dos alunos matriculados, 60% entregaram declaração de trabalho sem comprovação de estarem trabalhando com os devidos
registros e direitos legais, a escola ressalta
por meio da Direção da Escola, que não são
verificados a legalidade do documento, a
não ser através de denúncias. Das 9% que
apresentam prole, todas são mulheres, uma
vez que a legislação vigente ampara apenas
as mães e não os pais. Apenas uma pessoa
apresentou atestado médico para a dispensa
da atividade física.
A análise realizada e apresentada até
este momento na pesquisa foi realizada por
documentação presente nos prontuários dos
alunos matriculados na escola. A partir deste
ponto apresentaremos resultados realizados
com uma amostra dos alunos em pesquisa
informal, durante o estágio realizado, nos meses de fevereiro, março e abril destes anos
vigente em uma escola da capital de São Paulo, na região leste da cidade.
Por tanto, foram utilizadas três temáticas ao conversar de forma informar com os
alunos:
• Por que resolveu voltar à escola para
concluir seus estudos?
• O que levou ao atraso escolar?
• O que pretende fazer após a conclusão da Educação básica?
Dos 220 alunos matriculados, conversamos com 10% dos matriculados, em três
dias de aula, durante o período do intervalo.
Escolhemos alunos com faixas etárias diferenciadas. Em relação à primeira temática, sobre
o porquê de o aluno voltar para a escola,
recebemos as seguintes respostas:

Fonte: Revista Escola 2018

• “Voltei a estudar por uma satisfação
pessoal, ficava muito triste quando
meu filho perguntava, até que ano
na escola eu tinha ido, pois naquele
momento meu filho estava na minha
frente. Resolvi voltar e estou muito feliz
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com o que estou aprendendo”.
• “No meu caso foi por causa do trabalho, na empresa em que estou se não
estuda é mandado embora”
• “Agora que meus filhos estão grandes
e sabem se virar sozinhos, vou fazer
a minha parte, pois eles já estão encaminhados”.
• “Voltei a estudar porque me separei
de meu marido, antes não podia porque ele não deixava, agora posso realizar o meu sonho de ser professora”.
• “Voltei a estudar, pois pretendo fazer
faculdade, quero ter uma vida melhor”.
• “Além de aprenderem, voltei para a escola para ver os meus amigos, conversar, ficar por dentro das atualidades,
ter um momento de prazer”.

É interessante notar que os motivos que
trazem os alunos de volta à escola são vários,
alguns alegam, a satisfação pessoal, outros
motivos de trabalho, a pretensão em fazer faculdade e até de socializar com amigos.
Partimos para a próxima temática, sobre o atraso no processo e escolaridade:
• “Estou atrasada em relação à escola, pois tive que parar para cuidar de
meus filhos enquanto o meu marido
trabalhava, mas agora estão todos
crescidos e posso voltar a estudar”.
• “Quando eu era criança tinha que trabalhar para ajudar a minha mãe que
tinha muitos filhos e o meu pai foi embora de casa, como sou o mais velho
tive que parar de estudar para ajudar
a minha mãe”.

Os apontamentos indicam que o trabalho sempre foi um dos motivos que levam os
alunos a abandonarem a escola, pois precisam optarem ou trabalhar e se sustentam ou
estudam e passam necessidades. Outra alegação perante as alunas do sexo feminino é
sobre a criação dos filhos, muitas são mães
muito cedo e não há outra alternativa a não
ser cuidado com os filhos.
Sobre a última temática, o que pretende
fazer após a conclusão da educação básicas,
tivemos as seguintes respostas:
• “Ainda não sei, pois vai depender das
minhas condições financeiras, se eu
tiver condições quero fazer um curso
para aprender a falar inglês, acho muito bonito que fala”.
• “Pretendo fazer um curso de Técnico
de Segurança do Trabalho ou Logística, acho boa a profissão”.
• “ Quero fazer faculdade para ser professora, este sempre foi o meu sonho
e sei que posso conseguir”
• “ Quero conseguir um emprego melhor, com carteira assinada e ter um
plano de saúde para a minha família,
pois trabalho hoje sem registro e ganho pouco”,
• “Quero fazer concurso para a Policia
Civil!”

A perspectiva sobre a sua formação futura apresenta várias vertentes, uns querem
ser professores, outros fazer cursos técnicos,
concursos públicos, mas tem aqueles que
não sabem o que pretende, pois precisam
analisar os fatores financeiros.

• “O trabalho foi sempre um grande
problema, pois a maioria das vezes
o horário do emprego era no mesmo
horário que da escola”.
• “Eu morava na roça e lá não tinha escola, meus pais eram muito pobres e
sempre mudavam de sítios e cada vez
ia para mais longe”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso considerar o fato de que o professor, quando se torna comprometido com o
aluno e com uma educação de qualidade, fazendo do aluno alvo do processo ensino-aprendizagem, e cumprindo seu papel de orientador e facilitador do processo, legítima assim a
teoria de uma facilitação da aprendizagem, através da interação entre sujeitos, ultrapassando,
desse modo, a mera condição de ensinar.
No entanto, muitos fatores levam a questionar se esta prática educativa vem realmente
acontecendo de maneira satisfatória nas instituições. Muitas vezes, as relações entre os sujeitos acabam por se contrapor, sejam por motivos econômicos, sociais, políticos ou ideológicos, demonstrando falhas no cotidiano e lar, bem como limitações quanto à aquisição do
conhecimento no processo ensino-aprendizagem.
Na realidade, a prática docente tem uma parcela não só significativa na relação professor
e aluno, mas quase que definitiva em todo o processo. A arrogância didática do detentor do
saber e a "segurança" que o mesmo tem de que seu poder, seu conhecimento ilimitado são
suficientes, pode produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez que este acredita
que a culpa é somente do aluno quando os resultados não condizem com as suas expectativas.
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BENEFÍCIOS DA RECREAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 6 A 13 ANOS
RESUMO: A Recreação é um conjunto de atividades lúdicas fundamentais para os desenvolvimentos

motor e cognitivo, para crianças. Baseia-se no brincar, onde se tem a colocação de regras, porém,
de uma forma bem divertida e prazerosa para a criança.A escolha de se aprofundar neste tema se
deu pelo fato de existirem questionamentos sobre o domínio da era digital em crianças, fazendo com
que as brincadeiras recreacionistas se percam, causando certa deficiência no desenvolvimento motor
delas.A recreação deve ser de natureza a propiciar à criança o exercício da criatividade. Na medida
em que se ofereça estimulação, essa criatividade deve ser plenamente desenvolvida. Para Cavallari e
Zacharias (2005) recreação é o fato, momento ou a circunstância que o indivíduo escolhe espontânea e
deliberadamente, através do qual ele satisfaz (sacia) seus anseios voltados ao seu lazer. De acordo com
Werneck (2003) ao se buscar o significado da palavra recreação encontram-se vários termos oriundos
do latim com a mesma fonte que pode ter dado origem à palavra “recreação”. Pode se encontrar o
termo “recreator” (o que estabelece, reparador, renovador, restaurador), encontra-se também o termo
“recreativo” (restabelecimento, convalescença), “recreo” (reproduzir, reparar, restabelecer, restaurar,
renovar, recriar, deleitar, alegrar, divertir, distrair) e “recreabilis” (que recreia, recreativo). Pinto (1999)
afirma que o surgimento da recreação se deu no Brasil Colônia, em meados do século XX, através da
influência da igreja, que proporciona recreios e comemorações, danças e jogos com temática religiosa.
Estas relações começaram a se modificar no final do século XX, sendo que as manifestações corporais
também sofreram influência desta mesma igreja. Pinto (1999) ainda esclarece o Decreto n° 1212, de 1939,
que fala sobre a criação da primeira escola de Educação Física civil no país, definindo um modelo legal
de graduação na área da Educação Física, sendo inserida ao seu currículo, nos anos 40, a disciplina de
Recreação, tendo uma ideia de recreação orientada, que tinha como característica principal a organização
de atividades recreativas: espaço, tempo e atividades, sendo que quem a praticava tinha certo grau
de liberdade na realização das mesmas, as quais eram fiscalizadas pelo professor/educador. Assim,
percebe-se que há uma correlação entre final da Segunda Guerra Mundial e a ligação entre a recreação
e Educação Física, pois ganha sustentação mais absoluta, com os olhos voltados ao capitalismo.

Palavras-chave: Recreação, Ludicidade, Atividades.
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INTRODUÇÃO

C

onforme Ferreira (2003) a recreação faz com que a criança receba, desde a
primeira infância, atendimento em sua formação integral, dando continuidade
à educação familiar. Contribui na formação do caráter e no enriquecimento da
personalidade e moral da criança. Desenvolve o espírito cooperativo de grupo ajudando a
criar a ordem social plena.
Já para Marcellino (2001) a recreação, através das suas mais variadas manifestações
(esportivas, artísticas e outras), tem contribuído para a transformação social. O lazer agrega,
reúne pessoas, busca identidades. Retira as pessoas de dentro das casas onde estão presas
pela insegurança e desenvolve-as ao convívio social em que há conhecimento, troca, afeto e
também questionamentos, consciência e rebeldia.
Desta forma, para Ferreira (2003) a recreação desenvolve o espírito cooperativo de
grupo ajudando a criar ordem social plena. Fortalece as relações públicas (companheirismo).
Desenvolve as características físicas, psíquicas e motoras. Aquisição do domínio do corpo. A
criança precisa conhecer-se, assim, terá possibilidades de desenvolver-se, “crescer” e criar
gosto pela atividade física.
Portanto, Gallardo (2009) através de gestos realizados pelas crianças durante os jogos,
expressam suas intenções, extensões e contrações; todas as extensões que se coordenam
e/ou se coordenam se tornam visíveis e perceptíveis para o indivíduo, para o grupo e para o
professor. Tornam-se perceptíveis porque expressam um jeito de ser próprio e pessoal, o que
dificilmente ocorre numa situação de repetição de exercícios.
Segundo Jucimara e Vygotsky (apud Almeida 2009) "as atividades lúdicas permitem que
o indivíduo vivencie sua inteireza e sua autonomia em um tempo-espaço próprio, particular.
Esse momento de inteireza e encontro consigo gera possibilidades de autoconhecimento e
de maior consciência de si".
São lúdicas as atividades que propiciem a vivência plena do aqui-agora, integrando a
ação, o pensamento e o sentimento. É no brincar que a criança aprende a agir numa esfera
cognitiva. “A criança comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida real,
tanto pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela capacidade de subordinação às
regras”. A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode ser
vista apenas como diversão.
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BENEFÍCIOS DA RECREAÇÃO
Para Cavallari e Zacharias (2008) a atividade praticada onde, através da mesma,
consegue-se chegar a sua recreação dá-se o
nome de atividade lúdica ou atividade recreativa, que são adaptações dos movimentos, ou
seja, exercícios menos complexos com o objetivo de transmitir prazer, diversão e satisfação
a quem participa.
Fortalece a motivação, autoestima e as
relações interpessoais. É através do lazer que
crianças conseguem construir um tipo diferente
de pensamento, muito mais crítico em relação
ao ambiente, onde se tem uma boa reflexão
de situações vividas em sala, fortalecendo sua
personalidade para lidar com elas.
Silva e Gonçalves (2010) dizem que as
atividades recreativas são de extrema importância para uma formação em uma criança, de
forma saudável e benéfica, desenvolvendo integralmente seu lado motor, cognitivo e social.
Práticas física e mental estão interligadas quando o assunto é o processo de aprendizagem e
seu desenvolvimento motor principalmente na
faixa etária acima dos 06 anos, não que seja
apenas necessária a partir desta idade.
Há muito tempo a ludicidade era considerada e vista por muitas pessoas apenas
uma atividade de lazer, porém atualmente já
sabemos que o brincar vai além de apenas
um entretenimento a crianças, tem a função de
suporte para que através de uma atividade proposta a criança consiga alcançar níveis cada
vez maiores relacionados ao desenvolvimento
cognitivo e socioemocional.
Para Kishimoto (2000) a ideia de que o
jogo quanto à brincadeira interfere de forma
direta na imaginação da criança, da representação da cognição, do prazer, dos sentimentos, convivência, criatividade, no movimento
dos indivíduos, assim como sua autoimagem,
também age na representação simbólica, nos
sentimentos e nas relações. O brincar permite
à criança uma exploração do seu mundo interior, fazendo com que descubra elementos

externos, exercitando a socialização e adquirindo qualidades para o seu desenvolvimento
mental e físico.
Porém Brougère (2001) relata que “brincadeira é uma mutação do sentido, da realidade: as coisas tornam-se outras. É um espaço
à margem da vida comum, que obedece a
regras criadas pela circunstância”.
Pensando desta forma Kishimoto (1999)
afirma que através do brincar a criança aprende a conviver com as demais crianças, ela
desenvolve a criatividade, a mente e a motricidade. Através do contato com materiais ou
até brinquedos, gera nas crianças a vontade
de realizar trocas ideias, através das primeiras conversas, é através da brincadeira que a
criança descobre e compreende o mundo a
sua volta.
Entretanto Maluf (2003, p. 20) afirma que
a apropriação da disponibilidade dos conteúdos na brincadeira os torna seus, através de
uma especificidade de criação. Variações de
brincadeiras ocorrem de acordo com idade,
gênero e níveis de interação lúdica. Há diferenças na apropriação de conteúdos existentes
em brincadeiras coletivas e em situações onde
ocorram de maneira individual.
Portanto Bettelheim (1988) diz que a
visão e a construção do mundo podem ser
compreendidas através de uma simples brincadeira de criança, onde este mundo seria
da maneira que ela quisesse criar, com suas
próprias preocupações e seus próprios problemas. É através da brincadeira que a criança
tem a possibilidade de expressar aquilo que
não consegue dizer em palavras. Ela age em
função da significação que se dá aos objetos
adaptando-se às reações de outros elementos
da interação, reagindo e assim, produzindo novas significações.
Experiências lúdicas se apropriam de
elementos vindos da cultura geral. Tal influencia ocorre de várias maneiras, começando
com o ambiente e as condições materiais. O
comportamento dos adultos referente a isto
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será fundamental para o desenvolvimento da
experiência lúdica. A brincadeira nada mais é
do que a linguagem da criança.

de abstrações e de raciocínio hipotético-dedutivo. Já nesta fase a memória se estende para
seis dígitos.

Sendo assim, a ludicidade tem um papel
fundamental no que se diz respeito ao desenvolvimento e a forma de aprendizagem das
crianças, pois é de grande valor o ato de brincar, pois permite que elas consigam explorar o
mundo, construindo desta maneira seu próprio
conhecimento. Características das crianças de
06 a 13 anos:

Porém Gallahue (2003) chama esta
fase cognitiva como Estágio de Aplicação,
que ocorre aproximadamente dos 11 aos 13
anos, onde a sofisticação cognitiva crescente é
capaz de tomar numerosas decisões de aprendizado e de participação baseadas em muitos
fatores da tarefa, individuais e ambientais. Por
exemplo: um indivíduo de 12 anos com 1,80m
de altura e que goste de trabalho em equipe
escolhe por jogar basquetebol, por exemplo.

Para Papalia, Olds e Feldman (2009) o
desenvolvimento cognitivo entre crianças de
06 a 13 anos pode ser dividido em três fases:
06 a 08 anos, 09 a 11 e 12 a 13 (podendo
alcançar os 15 anos).
Entre 06 e 08 anos a o amadurecimento da teoria da mente onde há a distinção de
aparência ou fantasia de realidade, a dimensão
da memória aumenta para dois dígitos e, com
o desenvolvimento da metamemória há a possibilidade da elaboração de estratégias.
A eficiência tem início na automatização,
codificação, generalização e também na construção de estratégias. A contagem mental já
pode ocorrer.
Por volta dos 07 anos, dá-se início também ao estágio das ações concretas, a criança
consegue demonstrar uma melhor compreensão de causa e efeito, classificação, inferência
transitiva, inclusão de classe, raciocínio indutivo e conservação.
Já próximo aos 08 anos a criança tem
uma maior facilidade em processar mais de
uma tarefa ao mesmo tempo, ela brinca de jogos que contém regras formais. Pode também
solucionar problemas complexos utilizando-se
da adição.
De 09 a 11 anos sua capacidade de
analisar múltiplas perspectivas aumenta e há
uma grande melhora em suas estratégias de
memória. Dos 12 aos 13 anos, podendo também alcançar os 15 anos, ocorre o alcance do
estágio das operações formais, onde se utiliza

Caso esse indivíduo não goste de estratégias e jogo coletivo, pode escolher uma
modalidade do atletismo. Nesse estágio, portanto, os indivíduos começam a buscar ou a
evitar a participação em atividades específicas.
Há uma ênfase crescente na forma, habilidade,
precisão e nos aspectos quantitativos do desempenho motor. Esta é a época propícia para
refinar e usar habilidades mais complexas em
jogos avançados, atividades de liderança e em
desportos escolhidos.
Papalia, Olds e Feldman (2009) relatam
ainda que dentro das faixas etárias citadas
anteriormente por eles, ainda consegue-se
perceber avanços significativos nas diversas
habilidades cognitivas a seguir:
Pensamento espacial – A criança pode
usar para auxiliá-la na procura de um objeto escondido, um mapa ou desenho e fornecer indicações a outras pessoas para que as mesmas
encontrem tais objetos. É capaz também de ir
e voltar da escola, calcular distância e realizar
uma avaliação do tempo necessário para ir de
um local a outro:
Causa e efeito – Ela consegue distinguir
as características físicas dos objetos colocados
em cada lado de uma balança que podem modificar o resultado (a quantidade de objetos, por
exemplo, faz a diferença, porém sua cor nada
importa), ainda desconhece a importância da
posição e localização dos objetos como sendo
fatores espaciais que fazem a diferença.
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Categorização – São capazes de classificar por categorias. Um exemplo disto é a
classificação de acordo com a forma, cor ou
ambas.
Seriação e interferência transitiva –
Conseguem colocar, por exemplo, um grupo
de varetas em ordem, da mais curta para a
mais comprida, podendo até inserir uma vareta
mediana exatamente em seu devido lugar.
Raciocínios indutivo e dedutivo –
Conseguem resolver problemas indutivos e
dedutivos sabendo que as conclusões indutivas, que se baseiam em premissas particulares são menos precisas que as dedutivas que
tem como base as premissas gerais.
Conservação – Uma criança aos 07
anos, por exemplo, tem a consciência de que
se uma bola de barro for enrolada em forma
salsicha continuará tendo sempre a mesma
quantidade de barro (conservação da substância) e aos 09 anos ela acha que a bola e a
salsicha tem o mesmo peso.
Números e matemática – Somente no
início da adolescência a criança entenderá que
a bola e a salsicha deslocam a mesma quantidade de líquido, quando inseridas em um recipiente com água. Consegue fazer contas de
cabeça, somar em ordem crescente e até criar
problemas simples.
Papalia, Olds e Feldman (2009) agora
dizem que, referente ao desenvolvimento motor na fase dos 06 aos 08 anos, entende-se
que a criança já consegue descer escadas,
alternando os pés, sem o auxílio de um adulto,
havendo também o equilíbrio e o controle do
corpo. Consegue pular, saltar, mudar direções
e se vestir sem ajuda.
Desenha uma pessoa e realiza cópias de
figuras (estágio pictórico). A precisão de movimentos é superior nas meninas, já os meninos
são superiores em atividades onde a força é
mais exigida, porém com menos complexidade. Ao final desta fase conseguem realizar arremessos com deslocamento do próprio peso.

Tem a capacidade de agarrar objetos
com força. Nesta faixa etária, a gama de brincadeiras em que crianças de ambos os sexos
podem participar é maior. Conseguem executar pulos rítmicos alternados.
A partir dos 09 anos os meninos já conseguem correr a uma velocidade de 4,9 metros por segundo e conseguem arremessar
uma bola pequena a 21 metros de distância
aproximadamente. Aos 10 anos conseguem
calcular e interceptar o trajeto de pequenas
bolas arremessadas de longe e as meninas
conseguem atingir, na corrida, a marca de 5,2
metros por segundo. Em saltos os meninos
atingem 1,5 metros de distância e as meninas,
1,2 metros.
Já para Gallahue (2003) esta é a fase
de movimentos especializados, pois ocorre
por volta dos 7 aos 10 anos. Nessa etapa, os
movimentos fundamentais, já em um estágio
maduro, auxiliam no desenvolvimento de atividades motoras complexas, como em aulas
desportivas.
As habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais são refinadas, combinadas e elaboradas para uso em
situações crescentemente exigentes. O movimento fundamental de pular ou saltar com
um pé só podem ser aplicados, agora, em atividades como pular corda ou triplo salto no
atletismo.
O objetivo dos pais, professores e treinadores, nesse estágio, deve ser o de ajudar
as crianças a aumentar o controle motor e a
competência motora em inúmeras atividades.
Deve-se tomar cuidado para que a criança não
restrinja seu envolvimento em certas atividades, especializando-se em outras. Um enfoque
restrito das habilidades, neste estágio, provavelmente provocará efeitos indesejáveis nos
últimos dois estágios da fase de movimentos
especializados.
Papalia, Olds e Feldman (2009) entendem que dos 11 aos 13 anos há uma ênfase
crescente na forma, habilidade, precisão e nos
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aspectos quantitativos do desempenho motor.
Esta é a época propícia para refinar e usar
habilidades mais complexas em jogos avançados, atividades de liderança e em desportos
escolhidos.
Entretanto, Gallahue (2003) afirma que
esta é uma fase do desenvolvimento motor que
dá-se início a partir dos 11 anos de idade,
dando a esta o nome de Estágio de Utilização
Permanente, ou seja, é uma fase especializada
do desenvolvimento motor que continua por
toda a vida adulta.
É o auge do processo de desenvolvimento motor e é caracterizado pelo uso do repertório de movimentos adquiridos pelo indivíduo por toda a vida. Interesses, competências
e escolhas feitas durante a fase anterior são
adquiridos e, mais tarde, refinados e aplicados
a atividades quotidianas, recreativas e desportivas ao longo da vida.
Fatores como tempo, dinheiro, equipamentos e instalações disponíveis, assim como
limitações físicas e mentais afetam este estágio. O nível de participação de um indivíduo
em certas atividades dependerá de talento,
oportunidades, condições físicas e motivação
pessoal.
Papalia, Olds e Feldman (2009) falam
que, em relação ao desenvolvimento social,
no início da fase dos 06 aos 08 anos, podem
começar a ser estabelecidos os padrões de
bullying e de vitimização. Por volta dos 07 e
08 anos é comum entre as crianças, mais especificamente nos meninos, as brincadeiras de
luta, onde conseguem manipular através da
dominação.
De 09 a 11 anos a regularização da conduta é compartilhada por pais e crianças e o
desenvolvimento de habilidades para solucionar conflitos é fortalecido pelas “brigas” entre
irmãos. É nesta fase que as amizades se tornam mais íntimas.

de apoio a eles. Nesta fase o conflito entre pais
e crianças cresce ao extremo, porém diminui
com o passar do tempo. É nesta idade que a
criança recupera a autoestima.
A autoestima está ligada aos aspectos
cognitivos, emocionais e sociais da personalidade. A principal fonte é a opinião da criança de sua própria competência produtiva, a
“virtude” que se desenvolve pela resolução da
crise da 3ª infância: produtividade versus inferioridade. Autoestima, ou valor próprio geral,
depende tanto do quão competente as crianças acham que são quanto do apoio social
que elas recebem.
Papalia, Olds e Feldman (2006) complementam que a autoestima parece modelada
por dois fatores: o grau de discrepância que
uma criança vivencia entre as metas e as conquistas, e o grau de apoio social que ela percebe por parte dos companheiros e dos pais.
Dizem também que uma baixa autoestima está
fortemente associada à depressão nesta etapa
da vida da criança.
Na fase do desenvolvimento moral a partir dos 06 anos, a inflexibilidade do raciocínio
moral é menor, tornando-se cada vez mais flexível com o passar dos anos. É a partir dos 07
anos que a criança passa a acreditar que uma
punição deve levar em consideração a intenção. É nesta idade que a agressão começa a
diminuir, especialmente a do tipo hostil.
Papalia, Olds e Feldman (2009) dizem
também que dos 09 aos 11 anos o senso
de justiça da criança guia progressivamente
o raciocínio moral, onde quer se tornar uma
criança boa e manter assim a ordem social. É
nesta fase que acontece uma mudança quando falamos do assunto agressão, passando de
evidente para aparente. E finaliza falando que,
a partir dos 12 anos, o raciocínio moral reflete
na crescente consciência de equidade onde se
dá início a criação de regras de cooperação.

A partir dos 12 anos em diante cresce
o desejo de autonomia, coexistindo com a necessidade de se tornarem íntimos aos pais e
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nós seres humanos somos movidos pelo prazer, pela emoção e a recreação nos traz isso
de maneira bem lúdica no âmbito escolar, pois é de extrema importância trazermos atividades
que faça com que os educandos se sintam estimulados, pois encontramos alunos na fase da
assimilação e de aprendizado, o que é muito importante até se alcançar a fase adulta.
Para Cavallari, (2001) a contribuição da Recreação para as aulas de Educação Física, colabora em todos os campos quando falamos em saúde, resistência, aumento de força e como
parte principal na coordenação motora de um educando. Além de o simples ensinar, ela contribui
para o convívio social, para que o mesmo melhore sua conduta perante a sociedade em que vive.
Para Cavallari, (2001) cita, como anteriormente, que não há faixa etária específica para se
trabalhar atividades recreativas na escola, pois ela atua com atividades diversificadas que faz com
que o educando sinta prazer ao realizar a atividade, pois através de atividades também espontâneas ele trabalha sua criatividade, estimulando-a cada vez mais.
Cavallari, (2001) diz ainda que a recreação no âmbito escolar tem tomado diferentes aspectos, devido o ambiente estar sempre em desenvolvimento e transformação.
Freire (1994) menciona que através dos jogos tradicionais infantis, como cantigas de roda,
pega-pega, duro-mole, queimada, entre outros a recreação tem auxiliado de maneira fundamental
ao longo dos anos para a melhora do desenvolvimento infantil.
Através de brinquedos criados pelas crianças também é possível se trabalhar a recreação,
infelizmente este conteúdo não é trabalhado nas aulas de Educação Física, pois se o mesmo ocorresse, garantiria o desenvolvimento de habilidades motoras, sem que fossem exigidas as crianças
uma linguagem corporal não conhecida por eles; ou seja, baseada em uma cultura do seu cotidiano.
Freire (1994) entende que na fase da adolescência se faz necessário trabalhar assuntos
com base em sua cultura, partindo do princípio de seus prévios conhecimentos, referente àquilo
que se sabe e o que realiza. Acredita-se que brincadeiras recreativas não contribuem para seu
desenvolvimento, o que não é real, pois se trabalha, e muito, a parte motora, cognitiva, afetiva,
psicológica e social, tudo isso através de atividades divertidas e lúdicas.
A falta de vivência destas atividades faz com que a criança chegue a sua adolescência
sem esta base, o que pode gerar sua própria exclusão perante seus colegas mais habilidosos.
Freire (1994) diz que através destes exemplos é notável a importância da recreação ser inserida
no âmbito escolar, mais precisamente nas aulas de Educação Física, pois há participação de todos, não havendo exclusão de nenhum educando, o que os levam a aprender a aprender, a fazer
e como parte principal, aprender a ser; dando mais valor às atividades desenvolvidas, ou seja,
enriquecendo sua qualidade de vida.
Para Tosetti (1997) a importância da recreação é fundamental ao ser humano, não somente
a criança, pois todos nós necessitamos de vivenciar momentos prazerosos, pois ao se realizar
atividades recreativas com os alunos reforça-se a motivação, motivação esta que não se encontra
nesta realidade escolar.
Tosetti (1997) diz ainda que, através das atividades recreativas, são favorecidos os desenvolvimentos psicomotor e psicossocial da criança e adolescente, fazendo com que contribua na
sociabilização. Estas devem ser de forma criativa e com muita espontaneidade, causando assim
sentimento de satisfação. Como os espaços nas grandes cidades estão cada vez menores, assim
quando as crianças se deparam com atividades recreativas, as mesmas se sentem à vontade,
liberando assim toda energia acumulada.
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O autor (1997) afirma que a didática do professor influencia na motivação do aluno, pois é
de suma importância dizer que quando o educador faz com seriedade seu trabalho, realizando o
mesmo com competência, estimula nas crianças a reflexão referente ao criar, tendo como consequência alunos mais estimulados a realizar qualquer atividade estipulada por ele. Obtendo alunos
motivados, temos alunos com maior frequência nas aulas, o que depende de uma dinâmica por
parte do professor, enfatizando o lúdico. Havendo um alto nível de sedentarismo no âmbito escolar
as atividades recreativas são uma ótima opção para as aulas de Educação Física, pois pode ser
praticado por todos, sem restrição de faixa etária ou habilidade física. É relevante mencionar que
atividades recreativas podem ser realizadas em outros ambientes, não somente escolares, mas
também em acampamentos, hotéis, cruzeiros entre outros.
Tosetti (1997) menciona que, para realizar a atividade recreativa não é necessário qualquer
tipo de habilidade dos alunos, assim como nas atividades esportivas, e não somente a prática delas, mas sim trabalhar a vontade de participar dando grande ênfase para a interação e integração
entre alunos e todos os demais.
Não há local exato para a prática das atividades, podendo assim ser realizadas na quadra,
ginásio, salas de aula entre outros. O autor também dá importância à inclusão de alunos portadores de necessidades especiais aos jogos recreativos, pois esta ação, além de poder, deve ocorrer,
principalmente no ambiente escolar. O aprender, a recreação e a inclusão devem caminhar sempre
unidos, buscando, objetivamente, a construção do conhecimento.
Para Santini (1993) as atividades recreativas têm benefícios muito importantes como: desenvolvimento de habilidades, melhoria do nível intelectual e uma melhoria significativa na sua
interação social. A variação de atividades, além de trazer muita diversão, também contribui para
a ampliação da mente em variadas funções tais como: tomada de decisões individuais, recuperação psicossomática e acréscimo positivo da personalidade, lidando com o companheirismo e
solidariedade.
Santini (1993) diz que, referente ao contexto social, ao verificar-se que o educando está realizando a atividade recreativa, significa-se que o mesmo sente prazer ao realizá-la, é o momento
em que o mesmo se encontra socializado com os demais colegas na atividade proposta pelo
educador. Torna-se prazeroso quando realizamos algo que nos faz bem, e isso pode ser visto nos
indivíduos ao realizar atividades recreativas.
O autor entende que nós seres humanos somos movidos pelo prazer, pela emoção e a
recreação nos traz isso de maneira bem lúdica no âmbito escolar, nas aulas de Educação Física,
pois é de extrema importância trazermos atividades que faça com que os educandos se sintam
estimulados, pois encontramos alunos na fase da assimilação e de aprendizado, o que é muito
importante até se alcançar a fase adulta.
Já Ferreira (2003) afirma que quando uma criança participa de atividades recreativas, ela
não só desenvolve habilidades motoras, como também estimula a curiosidade, a autoconfiança,
a autonomia, desenvolve a linguagem, a concentração, a atenção e o pensamento.
Ferreira (2003) diz ainda que quanto mais novas são as crianças, consequentemente as
atividades se tornam para elas, brincadeiras individuais e egocêntricas, pelo fato das mesmas
ainda não terem desenvolvido essa área, mas conforme elas vão crescendo, as atividades vão se
tornando mais interativas e cooperativas. E a partir dessas atividades que vão sendo passadas,
eles vão se preparando para se tornarem adultos socialmente interativos.
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Verderi (1999) diz que nos anos iniciais, as atividades recreativas nas aulas de Educação
Física, devem ser consideradas pelos alunos como uma atividade natural e não como algo desorganizado, pois ao longo dos demais anos estas atividades recreativas serão abordadas de
maneira diferenciada, de acordo com a faixa etária proposta no momento.
Verderi (1999) afirma ainda que as aulas de recreação podem ser práticas e também teóricas, porém, é de suma importância saber que, ao realizar-se a atividade, seja estimulado ao
indivíduo condições onde consiga realizar reflexões do que lhe foi proposto. Os professores da
disciplina de Educação Física são responsáveis pela formação dos seres pensantes e que tenham
interação com o mundo.
Com base nas falas de alguns autores, consideramos duas origens da recreação. A primeira
diz que ela se deu na pré-história, através do homem primitivo, ao querer comemorar o início da
temporada de caça ou a descoberta de uma nova caverna.
Rituais fúnebres, danças primitivas de caráter de adoração, invocação dos deuses, aparecem
como o aspecto recreativo de alegria e vitória frente ao seu adversário, onde adultos da época
desenvolveram atividades que passaram de geração em geração entre as crianças, porém, em
formato de brincadeiras.
E a segunda, que diz que o surgimento da recreação se deu no Brasil Colônia, em meados
do século XX, através da influencia da igreja, que proporciona recreios e comemorações, danças
e jogos com temática religiosa, mais se modificaram no final do século XX. Em 1943 houve a
criação do serviço de recreação operária.
Nos anos 50, a criação da campanha de ruas de recreio pela divisão de educação física
do Distrito Federal. Em 1962 foi incluída a disciplina de recreação como currículo mínimo para
a formação dos graduados. Nos anos 70 a recreação e o lazer passam a ser contemplados no
corpo de medidas do estado. Diz-se ainda que a partir da década de 70 a recreação foi ganhando
novos sentidos e conotações com mudanças em sua dinâmica social. Há relatos que a recreação
e o lazer conquistaram, nos anos 80, espaços em toda sociedade e que nos anos 90, chega o
desafio da reflexão crítica sobre o lazer. Com o passar dos anos nota-se a evolução da recreação.
Entendemos também que os desenvolvimentos cognitivo, motor, social e moral podem ser
divididos em fases e faixas etárias, com avanços significativos em crianças de 6 a 13 anos.
Por fim a Recreação é muito importante para um bom desenvolvimento cognitivo, motor,
social e moral da criança e também do adolescente. A Recreação é uma maneira de ensinar, sem
exclusão dos menos habilidosos ou com algum tipo de deficiência, sem escolha ou exposição
dos melhores, daqueles que se sobressaem, sem vantagens, sem imoralidade, sem racismo, sem
incitações à violência, sem preocupações com o mundo exterior, pois ali, naqueles momentos de
pura descontração e diversão, aliados ao aprendizado, todos podem participar, bastando apenas
tempo, iniciativa e boa vontade do professor e dos alunos, pois todos nós precisamos destes
momentos e isso se consegue facilmente com a Recreação, que pode e deve ser inserida nas
aulas de Educação Física, pois, além deste vasto aprendizado e do ótimo desenvolvimento das
capacidades físicas, faz com que esqueçamos os problemas, diminuindo o stress e a tensão, propícias do dia a dia deste mundo onde se corre contra o tempo e importa-se apenas com trabalho
e dinheiro, sem se preocupar com a saúde e diversão, diversão esta que não se faz
necessário apenas ser criança para desfrutá-la.
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O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO NA APRENDIZAGEM INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho tem como ponto principal as contribuições que a psicopedagogia
proporciona não somente para os alunos, mas como um auxiliador do professor. Dentro deste
estudo consideram-se os aspectos pedagógicos, sociais e cognitivos no processo de ensino
aprendizagem. O método de pesquisa será realizado por meio de estudo de livros e artigos
relacionados ao tema. Sendo de extrema importância o auxílio de um psicopedagogo na Unidade
escolar, assim como o apoio da família que por vezes por falta de informações não conhece o
problema ou por vezes a própria família não se interessa pela aprendizagem da criança. Pretendese com esse estudo, analisar a contribuição da psicopedagogia na aprendizagem infantil.

Palavras-chave: Psicologia; Educação Infantil; Aprendizagens.
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INTRODUÇÃO

P

esquisar a importância do atendimento realizado aos alunos com problemas de
aprendizagem e a análise realizada pelo profissional, a fim de diagnosticar e encontrar a melhor prática pedagógica para o ensino da criança é um dos principais
objetivos do psicopedagogo.
Além da importância da relação família/escola e suas contribuições para o desenvolvimento da aprendizagem da criança, elaborar pareceres para o encaminhamento auxiliando
a identificação do diagnóstico do aluno, participar com as intervenções psicopedagógicos,
visando à prevenção dos problemas de aprendizagem e desenvolver pesquisas, estudos
científicos sobre o processo de aprendizagem, atendendo os alunos, os pais, e orientando
os professores.
Na educação infantil, o ato de brincar e o lúdico propiciam a criança o prazer de aprender e desenvolver diversas habilidades, sendo também um meio de observação e realização
de análises de sua aprendizagem, no qual o professor tem todo um trabalho voltado em registros e avaliações individuais e em grupo que visam um melhor diálogo e orientação com
o psicopedagogo.
A realidade em nossas escolas é de salas cheias, muitas vezes sem recursos, na qual
se encontra entre um, dois ou até mais alunos de inclusão sem apoio de especialistas na
área e nessa realidade educacional quem mais sofre são os professores com os problemas
de dificuldades de aprendizagens, muitas vezes que requerem um atendimento mais especial
e acompanhamento médico.
Sendo de extrema importância o auxílio de um psicopedagogo na Unidade escolar, assim como o apoio da família que por vezes por falta de informações não conhece o problema
ou a própria família não se interessa pela aprendizagem da criança, fato esse muito visível
nos tempos atuais de pandemia, no qual, muitos são os casos de alunos que não conseguiram acompanhar a educação a distância por conta de inúmeros motivos, falta de acesso a
internet, falta de acompanhamento de um responsável e principalmente a falta de interesse,
pois, estar em casa traz outras prioridades para se realizar ao invés do estudo.
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PSICOPEDAGOGIA NO BRASIL
A psicopedagogia teve a sua origem
na Europa por volta do século XIX, devido à
preocupação com as dificuldades de aprendizagem da época, seu estudo a princípio
era voltado para o campo da psicologia que
por meio de testes de inteligência tinha como
intuito obter resultados naturais e humanos
herdados geneticamente.
Os primeiros centros de estudo sobre
a psicopedagogia foram fundados na Europa
e uniam conhecimentos da área médica, pedagógica, psicológica e da psicanálise para
o tratamento do comportamento de aprendizagem.
Na Argentina, especificamente em Buenos Aires foi à primeira cidade a disponibilizar
cursos na faculdade voltados para a área da
psicopedagogia, por não ser autorizado para
clinicar, os psicólogos nas primeiras décadas
do século XX, utilizavam a psicopedagogia
apenas como um recurso de trabalho no auxílio referente às dificuldades de aprendizagem.
Marcado por influências Argentinas, no
Brasil após vários estudos, acreditava-se que
os problemas de aprendizagem teriam sua
causa apenas na disfunção neurológica, conhecido como DCM Disfunção Cerebral Mínima, a qual não é detectada por meio de
exames clínicos, desconsiderando os problemas sociopedagógicos e emocionais, as
desigualdades e oportunidades educacionais
não eram vistos como auxiliares dos problemas de aprendizagem,

A psicopedagogia com base psicanalítica enfrenta alguns problemas importantes. Por um lado, dificilmente se pode
atribuir todas as dificuldades de aprendizagem a um fundo puramente afetivo.
Como também é difícil afirmar que algo
seja puramente afetivo ou puramente cognitivo. Obviamente, a afetividade exerce
papel importante na vida da criança e dificilmente se encontra alguém que negue
a possibilidade de obstrução advinda de
descompassos afetivos no sistema cognitivo de qualquer sujeito cognoscente.
Entretanto, ser ela a causa de todo e qualquer problema de aprendizagem parece
colocar o afetivo como centro de todo o
processo de aquisição de conhecimento, capaz de permitir ou não o progresso
cognitivo. O mais provável é que o afetivo direcione o sistema de construção de
conhecimentos a certos conteúdos do
ambiente, fazendo com que o sujeito se
envolva mais com certos problemas do
que com outros, mas dificilmente como
impeditivo do funcionamento cognitivo
como um todo e mais raramente ainda
em se tratando de crianças (SISTO, 1996,
p.42).

Atualmente a psicopedagogia no Brasil,
trata-se de uma ação interdisciplinar, envolvendo vários campos do conhecimento, buscando uma contínua atualização e estudos para a
compreensão do processo de aprendizagem,
identificando fatores que venham a facilitar ou
comprometer esse processo, intervindo quando necessário e de forma correta e eficaz na
aprendizagem significativa do indivíduo.
Em 2014 foi aprovada pelo Senado Federal a regulamentação do profissional em
psicopedagogia, que tem seu campo de atuação voltado para a área clínica e institucional,
além de estar aptas a realizar intervenções
psicopedagógicas em escolas, hospitais, empresas e atuar na educação de pessoas com
necessidades especiais em conjunto com a
área da neuropsicopedagogia envolvendo e
estudando o desenvolvimento psicomotor.
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O PROFISSIONAL PSICOPEDAGOGO
INSTITUCIONAL
O profissional psicopedagogo Institucional trabalha em conjunto com outros profissionais no ambiente escolar, com o objetivo de
prevenir, intervir e planejar melhores soluções
para as dificuldades de aprendizagem. Por se
tratar de uma área multidisciplinar, o psicopedagogo é responsável pelo estudo do processo referente ao aprendizado humano, seja em
criança, adolescente ou em adultos.
Na escola o psicopedagogo em parceria
com professores e gestores, tem como principal função identificar problemas como distúrbios, transtornos, entre outras dificuldades
no aprendizado do aluno, buscando métodos
para ser aplicado visando desenvolver ações
de prevenção e correção no intuito de alcançar
um melhor desempenho desse aluno.
Outra função importante do psicopedagogo Institucional é o de prestar orientação
pedagógica na unidade de ensino, auxiliando
o professor a elaborar planos de trabalho que
facilitem o aprendizado de seus alunos e sua
relação professor/aluno, além de quando necessário orientar os pais para encaminhamento de um profissional especialista,
O trabalho psicopedagógico, como assinala
Scoz (1994), pode estar voltado para a assessoria de professores e demais educadores, nas
escolas, com o objetivo de contribuir para a melhoria do trabalho docente, ampliando a perspectiva de análise das questões pedagógicas e
alternativas de trabalho. O psicopedagogo tem
condições de trabalhar com as concepções
que os professores têm sobre os processos
de ensino-aprendizagem, assinalando a multidimensionalidade do problema, a importância
de se considerar fatores orgânicos, cognitivos,
afetivos/sociais e pedagógicos dentre outros.
Lembra Scoz (1994, p.28), analisando a intervenção psicopedagógico nas escolas, que “a
prática evidencia que nem as estruturas cognitivas, nem a afetividade e nem a influencia do
meio social, por si sós, conseguem explicar os
processos normais e patológicos da aprendizagem, enquanto que a integração desses fatores
oferece uma visão mais ampla e profundo (SISTO, 1996, p.69).

O psicopedagogo é um mediador profissional que orienta e auxilia educadores a
trilhar novos percursos para o aprendizado,
esses profissionais contam com o apoio da
ABPp – Associação Brasileira de Psicopedagogia, fundada em 1980, que têm por finalidade propiciar o desenvolvimento e o aprimoramento desta área do conhecimento, por
meio de cursos, eventos, artigos que visam
o aprimoramento profissional com base em
conteúdos pertinentes a área de atuação.
O Psicopedagogo também pode trabalhar na área clínica, no qual o seu objetivo
principal é o atendimento e auxilio dos alunos
encaminhados para tratamentos referentes às
dificuldades na aprendizagem, o atendimento
é realizado individualmente e geralmente são
realizadas atividades motivacionais que estimulam o desempenho cognitivo, investigando
as causas e trabalhando acerca de soluções,
Dentro da clínica, o papel da Psicopedagogia é constituído por quatro etapas:
acolher em primeiro lugar a família que
chega com suas angústias, queixas, dúvidas, inseguranças e desconhecimento
sobre esta área tão rica em uma entrevista que chamamos de anamnese. Em
seguida, avaliar cada caso com seus
instrumentos próprios da Psicopedagogia, como provas operatórias (PIAGET),
provas projetivas (desenhos), EOCA (Entrevista Operatória Centrada na Aprendizagem) e sessões lúdicas, sempre com
olhar e escuta atentos a tudo, devolver a
família a sua hipótese diagnóstica (laudo)
e começar as intervenções terapêuticas
planejadas de acordo com cada caso
(RAMALHO, 2019, p.24).

É o profissional psicopedagogo que
muitas vezes observa o comportamento do
aluno e obtém o diagnóstico de causas genéticas ou doenças como: Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de
Atenção com Hiperatividade (TDAH), psicoses e suas causas no desempenho intelectual, afetivo, entre outras.
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CONTRIBUIÇÕES DO PSICOPEDAGOGO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A escola é o principal acesso aos elementos da cultura por ser uma das fases
essenciais da aprendizagem, é nela que o
indivíduo apresenta suas competências, capacidades e habilidades para a interação
social. É possível e necessário estar aberto
à transformação do mundo, buscando forma
eficaz e prazerosa no processo de aprendizagem.
Conforme a BNCC- Base Nacional Comum Curricular, que é um documento norteador da Educação Básica, constituída por
10 competências gerais que auxiliam no desenvolvimento do aluno em aprender, ser autônomo, crítico, respeitar o outro e o conhecimento de si mesmo, argumentar, trabalhar
em equipe, valorizar diferentes linguagens, ter
diálogo e o acesso às tecnologias, competências essas que acompanharam o estudante
em seu desenvolvimento cognitivo e socioemocional, para sua formação durante a educação básica,
A sociedade contemporânea impõe um
olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar,
como promover redes de aprendizagem
colaborativa e como avaliar o aprendizado.No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural,
comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico,
participativo, aberto ao novo, colaborativo,
resiliente, produtivo e responsável requer
muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de
competências para aprender a aprender,
saber lidar com a informação cada vez
mais disponível, atuar com discernimento
e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para
resolver problemas, ter autonomia para
tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com
as diferenças e as diversidades. Nesse

contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que a
Educação Básica deve visar à formação
e ao desenvolvimento humano global, o
que implica compreender a complexidade
e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas
que privilegiam ou a dimensão intelectual
(cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente,
do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e
diversidades. Além disso, a escola, como
espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática
coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades (BNCC, 2018, p.16).

Sendo assim, a fase pré-escolar é de fundamental importância para desenvolver pré-requisitos necessários para o futuro ingresso
das crianças nas séries iniciais. Observa-se o
quanto a psicomotricidade colabora de forma
progressiva para esse desenvolvimento.
No contexto da educação infantil o trabalho do psicopedagogo é preventivo, e ocorre por meio da elaboração de jogos e brincadeiras de forma intencional ou livre, pensando
e respeitando as fases do desenvolvimento
da maturidade motora e psíquica das crianças, que implicam a necessidade de resolver
problemas de forma individual ou pelo grupo,
com o objetivo de respeitar o tempo de cada
um,
Sabemos que o ser humano aprende desde o nascimento, em todas as situações
de vida, uma vez que a aprendizagem é
um processo contínuo e natural, não necessitando de um local específico para
acontecer. Nesse sentido, ressaltamos
que a área de conhecimento da psicopedagogia pode e deve estar presente
nas diferentes áreas de atuação humana, como, por exemplo, em empresas,
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escolas, hospitais, creches, uma vez que
o seu objeto de estudo é o indivíduo no
centro de todas as relações construídas
nos diferentes grupos aos quais pertence, e tem como finalidade compreender o
processo de ensino-aprendizagem, assim
como a preocupação de tentar resolver as
eventuais dificuldades envolvidas nesse
processo nos diferentes contextos sociais.
Enquanto psicopedagogos institucionais,
de modo geral, segundo Bossa (2007,
p.87) dialogamos com um "complexo que
se manifesta como um sistema particular",
sendo que nesse contexto nosso sujeito é
a instituição, com sua complexa rede de
relações. A complexidade desse trabalho
consiste no fato de que as diferentes instituições são formadas por várias cabeças, diferentes corações, fazendo parte
de um mesmo organismo, que, para funcionar saudavelmente, exige que todos os
órgãos estejam em sintonia (SILVA, 2012,
p. 70).

O psicopedagogo busca o conhecimento adequado do funcionamento do cérebro,
entende como o cérebro seleciona, recebe,
memoriza, transforma, arquiva e processa as
informações captadas por meio de diversos
elementos sensores, por meio das metodologias técnicas educacionais das crianças em
especial das que possuem características
emotivas e cognitivas diferenciadas.

Para que as etapas de construção do
conhecimento ocorram, é importante a estimulação por meio de jogos e brincadeiras,
pois a criança sente prazer em brincar, nos
jogos a criança passa a conhecer a si mesma
e os papéis de outras pessoas na sociedade. Neste sentido, a fala e a escuta atenta
do profissional para com a criança é muito
importante, pois transmite um ato de confiança muitas vezes não encontrada no próprio
ambiente familiar.

Com a contribuição da área da neuropsicopedagogia que está em constantes
estudos sobre as anomalias neurológicas,
neuróticas, psiquiátricas e comportamentais,
auxilia o acompanhamento do psicopedagógico com o intuito de diagnosticar o melhor
tratamento para o desenvolvimento cognitivo
e emocional das crianças que apresentam alguns sintomas de anomalia de aprendizagem.

As pesquisas sobre o cérebro e o seu
funcionamento, dão vazão para que se tenha
conhecimento de como ele opera e como
muda durante o curso da aprendizagem e ao
longo da vida do ser humano (neuroplasticidade).

Independentemente da área de atuação
(Institucional ou clínica), cabe ao profissional
conhecer e compreender o processo de construção do conhecimento, além das dificuldades de aprendizagem e possíveis formas de
intervenção. Compreender como e até onde
pode ajudar e o momento certo para fazer
o encaminhamento, trabalhando em parceria
com educadores e familiares. O psicopedagogo deve buscar constante aprimoramento.

Qualquer falha apresentada na aprendizagem é principalmente observada no âmbito
escolar, geralmente percebido pelo professor,
que tem como objetivo observar e avaliar a
sua turma, a aprendizagem é o resultado desta transformação, portanto, quando existe a
orientação do psicopedagogo para com o
professor, este interfere, cria condições, contribui de modo eficiente para a mudança da
qual resultam novos aprendizados, ele utiliza
a ciência e o conhecimento a seu favor, reconhecer-se como agente da neuroplasticidade
em prol de seus alunos, com muita ética, conhecimento, comprometimento e afeto.
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O LÚDICO NA APRENDIZAGEM
INFANTIL
O desenvolvimento motor na infância
caracteriza-se pela aquisição de um amplo
aspecto de habilidades motoras, que possibilita a criança um domínio do seu corpo em
diferentes posturas (estáticas e dinâmicas),
locomover-se pelo meio ambiente de variadas
formas (andar, correr, saltar, etc), e manipular
objetos e instrumentos diversos (receber uma
bola, arremessar uma pedra, chutar, escrever,
etc.), (HAYDT, 1995).
Essas habilidades básicas são requeridas para a condução de rotinas diárias em
casa, e na escola, como servem a propósitos lúdicos, tão característicos na infância. Já
nos primeiros anos de vida a cultura exige
da criança, no início de seu processo de escolarização, o domínio de várias habilidades,
denominadas básicas e que são vistas como
o alicerce para a aquisição de habilidades
motoras (HAYDT, 1995).
É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois esta se
constitui numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da
lógica infantil, o brincar é a atividade predominante na infância e vem sendo explorado
no campo científico, com o intuito de caracterizar as suas peculiaridades, identificar as
suas relações com o desenvolvimento e com
a saúde e, entre outros objetivos, intervir nos
processos de educação e de aprendizagem
das crianças (HAYDT, 1995).
Essa relação de interdependência entre
as fases de habilidades especializadas denota
a importância das aquisições motoras iniciais
da criança, que não atende só as necessidades imediatas na primeira e na segunda infância, como traz profundas implicações para
o sucesso com que habilidades específicas
são adquiridas posteriormente, quanto antes
é descoberto quaisquer falhas no desenvol-

vimento neuropsicomotor, mais eficaz será o
tratamento e o diagnóstico pelo psicopedagogo e educadores. Para que isso ocorra é
muito importante a observação da escola e a
família da criança (HAYDT, 1995).
O educador alemão Froebel (17821852), foi um dos primeiros a vê o ato de brincar como forma de aprendizagem, para ele o
brincar desenvolve aspectos físicos, morais
e cognitivos e a importância da orientação
de um adulto para que esse desenvolvimento
ocorra de forma natural, no qual, as crianças
possam experimentar situações novas e que
a ação do brincar de certa forma venha a
suprir o preenchimento das necessidades da
criança (HAYDT, 1995),
Froebel, que viveu de 1782 a 1852, pregava uma pedagogia da ação, e mais particularmente do jogo. Ele dizia que a criança, para se desenvolver, não deve apenas
olhar e escutar, mas agir e produzir. Essa
necessidade de criação, de movimento,
de jogo produtivo deveria encontrar seu
canal de expansão através da educação.
Como a natureza da criança tende a ação,
a educação deveria levar em conta seus
interesses e suas atividades espontâneas. Por isso, considerava que o trabalho
manual, os jogos e os brinquedos infantis
tinham uma função educativa básica: é
por meio dos jogos e brinquedos que a
criança adquire a primeira representação
do mundo e é por meio deles também
que ela penetra no mundo das relações
sociais, desenvolvendo um senso de iniciativa e auxílio mútuo (HAYDT, 1995,
p.177).

O lúdico nas brincadeiras da Educação
Infantil é um caminho que possibilita ver como
a criança inicia seu processo de adaptação à
realidade por meio de uma conquista física,
funcional, aprendendo a lidar de forma cada
vez mais coordenada, flexível e intencional
com seu corpo, situando-se e organizando-o
num contexto espaço – temporal que lhe é recomendável, que começa a fazer sentido para
sua memória pessoal, mesmo que a criança
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não tenha brinquedos dos mais modernos,
ela brinca com qualquer objeto de forma lúdica, porque é inerente ao ser humano.
A característica de uma brincadeira está
na liberação de transmissores que aprimoram o aprendizado sem provocar estresse,
como forma de preparação para habilidades
da aprendizagem mais formal, quando se está
brincando o cérebro libera tanto a dopamina
(hormônio do prazer) quanto à noradrenalina e outros sistemas são ativados, auxiliando
assim a plasticidade cerebral e facilitando o
aprendizado,
É assim que o lúdico pode ser visto como
um recurso facilitador da aprendizagem
para as crianças e os jogos podem ser
aplicados como desafios cognitivos, não
bastando apenas constatar se certas habilidades foram desenvolvidas de acordo
com os objetivos proposto pelo educador,
mas também adequar as propostas aos
interesses dos alunos. No processo de
desenvolvimento infantil, a linguagem, forma a representação verbal, é fundamental. Referindo-se a essa área, Friedmann
ressalta que, por meio da linguagem, é
possível desenvolver a memória, a imaginação e a criatividade. Ressaltamos ainda
que a linguagem é o meio básico de comunicação social do sujeito, porém, até
que a criança a desenvolva, é por meio do
jogo que ela expressa seus pensamentos
e sentimentos (RAU, 2011, p.86).

É o caso da contação de história, no
qual, o aluno tem a possibilidade de expressar seus sentimentos de forma lúdica ao
participar daquela leitura, interagindo com
um fantoche ou em roda de conversa, ele se
sente confiante em tocar em assuntos que até
aquele momento era um tabu em sua vida,
As emoções básicas são a raiva, o medo,
a tristeza e a alegria, e delas derivam as
outras emoções. Destas quatro, a alegria
atinge áreas distintas do cérebro, e as outras três seguem o mesmo processo entre
elas. O que as diferencia são as reações
que provocam logo no início do processo,
na fase estímulo, percepção e resposta
sensorial. Nas primeiras fases do processamento das informações que chegam
ao cérebro, elas são classificadas como
um possível agente agressor ou acolhedor. Se forem consideradas como perigo,
mecanismos do estado de alerta serão
acionados assim que percebido pelo indivíduo como desconforto. Se, por outro
lado, for considerado como seguro, será
acionado o centro de recompensa que
traz a sensação de bem-estar (CAMPOS,
2020, p.56).

Cabe aos professores assumir a função
de orientador, intervindo quando necessário
para comentar os erros e mostrar as informações consideradas corretas como resolução
dos problemas propostos.

Para a construção individual do conhecimento, é essencial a intervenção e observação do professor. Jogos e brincadeiras permitem ao professor verificar qual o nível de
domínio dos conteúdos curriculares em que
a criança se encontra, e assim planejar as
atividades cuidadosamente, fazendo de um
simples ato de brincar em um aprendizado
significativo.
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PSICOPEDAGOGIA EM TEMPOS DE
PANDEMIA
Em tempos de pandemia a procura familiar pelo atendimento educacional cresceu,
devido às inseguranças durante a educação
remota, o profissional psicopedagogo tem por
objetivo orientar os familiares no sentido de
que a fase atual é de planejar a rotina no
espaço domiciliar, entre a disciplina e a diversão, a participação de todos é primordial, no
qual em dias alternados a mãe auxilia nos estudos com a contação de histórias, o pai auxilia em algumas atividades, os irmãos/primos
por meio de jogos educativos que estimulem
a aprendizagem e jamais esquecer da parte
física, realizando brincadeiras que movimentam e auxiliam na coordenação motora, o que
facilita no desenvolvimento e na compreensão
dos conteúdos propostos.
A escola é uma referência para o crescimento, socialização e aprendizagem do
aluno, e nesta fase de pandemia devido ao
Coronavírus, as preocupações dos órgãos
educacionais vêm crescendo diariamente,
devido às dificuldades de aprendizagens dos
alunos e as queixas dos responsáveis, que
de fato tem observado melhor as dificuldades
de seus filhos e parentes na assimilação e
explicação de conteúdos muitas vezes nem
mesmo estudados por eles.
Na volta às aulas presenciais, um trabalho delicado e minucioso deverá ser realizado com os alunos em parceria professor e
psicopedagogo, pois, além da adaptação e
da dificuldade de aprendizagem, o lado emocional dos alunos estará muito sensível, tendo
que lidar com emoções como: o luto, a fome,
o desemprego e tantas outras emoções que
viveram durante a fase de isolamento,

A relação do cérebro com as emoções
pode ser compreendida quando o processamento mental das informações que
chegam ao órgão é analisado. Da emoção, surgem os comportamentos reativos,
e ela é constituída de dois elementos que
se manifestam a partir do processamento
mental das informações que chegam ao
cérebro: o sentimento e o significado atribuído ao evento. O cérebro está dividido
em uma parte mais externa – o córtex
cerebral -, sendo este o lado mais racional. E uma parte mais interna, onde fica
localizado o sistema límbico, é a parte
emocional do ser humano. Este sistema
é o responsável por regular todos os processos emocionais do ser humano. Intimamente ligados a essa função, estão os
processos motivacionais, como a necessidade de beber e comer. O corpo amigdalóide está ligado às emoções, como raiva,
medo e remorso (CAMPOS, 2020, p.56).

Enquanto forem necessárias as aulas
virtuais, os pais/responsáveis, também precisam se atentar ao tempo disponível do
aluno em frente à tela do computador e do
celular, muitos alunos já veem sofrendo de
problemas de vista, assim como problemas
voltados para a ansiedade, obesidade e depressão e a saúde mental está dificultando
cada vez mais a aprendizagem e a interação,
esta última antes tão trabalhada em grupo
no ambiente escolar e que atualmente ocorre
em aulas remotas uma interação que mantém
total distanciamento entre os colegas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na realidade do nosso país o que encontramos na área da educação é um descaso
muito grande para a educação de qualidade. Salas de aula cheias com mais de uma inclusão
e nenhum apoio profissional para o professor, muito alunos apresentam dificuldades de aprendizagem e são tratados como todos os outros e o seu baixo rendimento não é pesquisado e
acompanhado por um especialista como o psicopedagogo para auxiliar nas dificuldades de
aprendizagens analisadas por meio de avaliações e registros que vão passando de um ano
para o outro sem um diagnóstico preciso.
Com isso, muitos alunos se isolam, sentem-se incapaz de aprender e se não tiver um
apoio profissional e familiar adequado à probabilidade desse aluno desistir dos estudos é muito grande, por isso é de extrema importância uma orientação psicopedagógica na educação,
pois de uma forma preventiva auxiliará os professores para que tenham a sensibilidade de
um olhar mais criterioso, e investigativo, observar sinais e sintomas com o intuído de buscar
auxílio dos profissionais, claro que para que isso aconteça deve ter toda uma flexibilidade por
parte dos professores juntamente com a equipe gestora da escola, um atendimento com a
família de forma delicada e o encaminhamento para analisar melhor a situação.
Em busca de encontrar soluções para uma melhor qualidade de vida, o psicopedagogo é um profissional qualificado que vem de encontro com os professores para identificar o
melhor tratamento para cada caso de dificuldade de aprendizagem, com isso acredita-se que
a criança por meio da ludicidade, das brincadeiras, dos brinquedos e dos jogos, utilizem esses recursos para se relacionar com o ambiente físico e social de onde vivem, despertando
sua curiosidade e ampliando seus conhecimentos e suas habilidades, nos aspectos físico,
social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo, sendo que as brincadeiras na observação do
psicopedagogo e educadores nas situações de aprendizagem que articulam os recursos e
capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças aos seus conhecimentos
prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimentos.
Em tempos atuais em que a educação está ocorrendo de forma remota, o acompanhamento de um psicopedagogo tanto para o professor como para o aluno deve acontecer com
mais frequência, pois devido a pandemia e várias emoções que acompanham essa fase, o
aprendizado está cada dia mais corrompido e um auxiliar psicopedagógico e psicológico são
essenciais.
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O DESENHO COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O desenho propicia à criança inúmeras possibilidades na aquisição do saber. Seu sentido insinua
movimento. São sentidos perceptivos que extravasam os pensamentos, os sentimentos, as emoções e
os desejos da criança. Quanto ao tratamento dispensado ao desenho no contexto escolar da Educação
Infantil, indicam que é dado um pequeno espaço para esta atividade, dividida entre momentos recreativos
ou com fins utilitários e pedagógicos. A idade inicial das crianças é de fundamental importância por ser
o momento em que os fundamentos da personalidade começam a tomar formas, o desenho infantil
é uma importante esfera de atividades simbólicas que envolvem diversos aspectos que possibilitam
a compreensão de mundo, e a construção da aprendizagem significativa, ampliando o cenário e as
possibilidades do crescimento subjetivo da criança. O desenho tanto estimula a imaginação como
proporciona a leitura do mundo em que a criança está inserida, oportunizando assim o entendimento das
relações entre si e o meio. Desse modo, explica-se que este artigo trabalho tem como objetivo fundamentar
teoricamente o papel do desenho na construção da educação infantil, propor uma reflexão acerca do
desenvolvimento da aprendizagem, discutir sobre o papel do professor no processo de aquisição da
linguagem e pensamento, assim como relacionar a função do desenho no processo da aprendizagem
significativa, direcionando o estudo para o processo do desenvolvimento da construção dos inúmeros
conceitos envolvidos no mundo da criança por meio da atividade do desenho, onde observamos a
evolução do ato motor como ferramenta para a aquisição da aprendizagem, contribuindo para despertar
a percepção do meio em que a mesma está inserida, nas inúmeras dimensões existentes tais como
social, familiar, ambiental e corporal. A importância que o desenho infantil tem no desenvolvimento da
criança e na construção dos diversos conceitos em seu cotidiano é inquestionável, pois é por meio dele
que temos a representação mental do que a criança conhece e tem registrado na memória. Exatamente
por isso, a justificativa desta pesquisa fundamenta-se acerca do conhecimento do desenho infantil que
pode ser usado como técnica para um bom desenvolvimento intelectual da criança, uma vez que está
relacionada com o processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Desenho; Educador; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

T

em-se que o desenho é dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento
integral da criança e constitui-se num elemento mediador de conhecimento e
autoconhecimento. É a partir do desenho que a criança organiza informações,
processa experiências vividas e pensadas, revela seu aprendizado e pode desenvolver um
estilo de representação singular do mundo.
As atividades de desenhos permitem a emergência de figurações de objetos e de elementos que não estão necessariamente presentes no concreto, mas encontram-se configurados pela linguagem, por meio das possibilidades criativas. Contudo, é possível constatar
vários desafios impostos pela sociedade moderna às dimensões que compreendem a educação infantil, os quais transformaram-se em objetivos de estudo da área da educação e do
desenvolvimento humano.
Como se sabe, durante muitos anos a educação infantil era uma responsabilidade da
família ou de determinados grupos. Contudo, posteriormente a responsabilidade da transmissão de conhecimentos, valores, bem como a socialização dos indivíduos em formação foram
assumidas por entidades governamentais.
A organização social oriunda do desenvolvimento de uma sociedade puramente industrializada, aliada ao contato com uma vasta diversidade cultural, incentivaram a ruptura dos
processos educativos com os padrões fundamentados somente na cultura familiar. No entanto,
as transformações ocorridas ao longo do desenvolvimento social, incentivaram a criação de
uma ideologia pautada na responsabilidade social do desenvolvimento infantil.
Atualmente, países que apresentam significativos avanços econômicos sociais, possuem uma educação infantil caracterizada como uma tarefa que refletem políticas públicas
constantes aos Direitos da criança, associando-se às políticas sociais voltadas para a família.
Contudo, as inovações referentes a presente temática, fomentam a realização de estudos, ou melhor, de levantamento que permeiam conhecimentos pertinentes às diversas modalidades de atendimento educacional, contrapondo-se aos contextos sociais vigentes, tendo
em vista que os mesmos não foram criados a partir de diretrizes ou parâmetros específicos,
mas como uma resposta a questões sociais.
Por sua vez, as pesquisas voltadas para formação profissional dos educadores não atribuem a devida importância, desconsiderando sua responsabilidade e seu comprometimento
para seu próprio desenvolvimento pessoal, aliada a formação continuada, como uma tentativa
de transformar esse profissional no agente responsável por transformações sociais.
Percepções relacionadas à prática da ludicidade, aspectos emocionais, conhecimentos
sobre a infância, e expectativas sobre o desenvolvimento dos educandos, podem ser considerados possíveis artifícios de avaliação, que podem ser utilizados para verificar a competência do educador, tendo em vista que orientações pedagógicas e curriculares não recebem a
devida atenção.
No âmbito pedagógico, o estudo das relações educacionais destinadas a educação
infantil enfatiza as origens, os fundamentos sociais e as dimensões culturais que constituem
o universo onde a criança está inserida, representados pela família e pelos profissionais que
31 - julho/2021 - Educar FCE

229

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

auxiliam seu desenvolvimento cognitivo, além de políticas e ações sociais na área da educação infantil em consonância com políticas sociais vinculadas aos outros setores da sociedade.
As características sociais e históricas relacionadas aos estudos sobre desenvolvimento
educacional infantil, evidenciam a evolução da preocupação da sociedade, dos profissionais
de educação, assim como de outras áreas do conhecimento, com práticas e políticas públicas
voltadas à educação, atribuindo menor importância às escolas ou aos processos sócio-históricos que fundamentam suas origens.
Na Educação Infantil, a descoberta do mundo, o aprendizado e a alegria são uma coisa
só. O período que a criança passa no jardim de infância é de extrema importância na construção dos alicerces de sua afetividade, socialização e inteligência e, consequentemente, em
seu desenvolvimento integral e harmônico (BRASIL, 1998).
A gênese do desenhar encontra-se nestas condições, sociais e históricas, em que os
sujeitos estão inscritos, e nas transformações que a imaginação permite efetuar. Acreditamos
que, se utilizada adequadamente, pode ser uma ferramenta auxiliar para os domínios perceptivos, cognitivos, afetivos e motores, pois estimula o aprendizado e o desenvolvimento humano.
Diante do exposto explica-se que o presente estudo tem como objetivo principal compreender a relevância do desenho como elemento capaz de auxiliar na comunicação e expressão infantil. Especificamente pretende-se abordar a evolução do ensino infantil ao longo
dos tempos; discutir a importância do trabalho pedagógico para educação infantil; discorrer
sobre as necessidades e perspectivas dos educadores brasileiros; compreender como o
desenho infantil é utilizado pela criança como um meio de comunicação e expressão, assim
como, verificar a importância do desenho para o desenvolvimento infantil.
Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando livros, revistas, artigos,
sites, diretrizes legais, bem como, diversas outras fontes literárias capazes de servir de subsídio para a abordagem proposta. Posteriormente ao levantamento bibliográfico foi elaborado o
texto por meio do qual discute-se os aspectos mais relevantes acerca da importância da Arte
para o desenvolvimento infantil. Desse modo, tem-se além da introdução e da conclusão, a primeira seção, onde é abordada a evolução do ensino infantil, os conhecimentos considerados
indispensáveis aos educadores, a necessidade de cooperação entre a escola e a sociedade,
e por fim, discute-se brevemente o panorama da realidade dos educadores brasileiros.
Na terceira seção é verificada a importância do desenho infantil como meio de expressão
e comunicação infantil, a concepção do desenho sob uma perspectiva pedagógica a partir
dos estudos de Vygotsky, e por fim, explica-se a importância do desenho para o desenvolvimento infantil.
Afirma-se que o desenvolvimento da presente pesquisa não tem a intenção de esgotar
o assunto, tendo em vista que os assuntos aqui destacados podem despertar várias interpretações, circunstância que viabiliza a derivação dos mais variados estudos.
Destaca-se que o desenvolvimento da presente abordagem tem a intenção precípua de
colaborar para o desenvolvimento do âmbito científico que se dedica ao estudo do desenvolvimento infantil, e assim, despertar a atenção da importância do desenho como um elemento
capaz de auxiliar os profissionais da educação na perspectiva de metodologia de ensino.
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A EVOLUÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Durante muito tempo, predominou na
sociedade uma ideologia que considerava
as crianças seres incapazes, ou até mesmo
como adultos em miniatura. O aprendizado
ocorria por intermédio do contato com os
adultos, no sentido de aprender costumes
e adquirir conhecimentos que seriam utilizados no decorrer de sua vida. Bujes (2000),
completa essa compreensão afirmando que
durante muito tempo, somente a família e os
grupos sociais eram responsáveis pelo ensino da educação infantil.
Contudo, nem sempre tal transmissão
de conhecimentos limitava-se ao contexto familiar, pois consideravam que os laços afetivos influenciavam de maneira negativa sobre
o desenvolvimento do aprendizado. Dessa
forma, as crianças eram enviadas para outras
famílias, e ao trabalhar em contato com outros adultos aprendiam ofícios considerados
importantes para época.
De acordo com Sebastiani (2009), durante a Idade Média o infanticídio era uma
prática comum. Neste período, as precárias
condições de higiene e saúde reforçaram o
desespero de pais que possuíam mais de um
filho, induzindo-os à brutal prática. Nesse contexto:
O infanticídio era um crime severamente
punido. No entanto, era praticado em segredo, correntemente, talvez, camuflado
sob a forma de um acidente: as crianças
morriam asfixiadas naturalmente na cama
dos pais, onde dormiam. Não se fazia
nada para conservá-las ou para salvá-las
(ARIÈS, apud SEBASTIANI, 2009, 37).

A partir do século XVIII, tanto os pais
quanto a sociedade passam a perceber as
crianças sob outra perspectiva. A partir deste
período, os aspectos afetivos e sociais infantis assumem maior relevância. Durante muito
tempo as escolas vislumbraram as crianças
com seres inacabados, carentes de conheci-

mentos. Dessa forma, assumiram a função de
ensinar as crianças por intermédio de metodologias repetitivas, induzindo os educandos
à assimilação de regras, as quais representavam costumes e valores sociais que tinham
por objetivo prepará-los para o trabalho.
Durante o século XIX, muitas creches,
internatos e asilos foram criados no território
brasileiro, tendo por finalidade prestar assistência às crianças carentes e aos filhos de
escravos após a abolição da escravatura. Outra alternativa empregada com o intuito de solucionar problemas relacionados à educação
foi a criação de jardins-de-infância consoantes aos modelos utilizados na Europa. Porém
esta solução originou vários debates políticos
na época.
De um lado, muitos acreditam que tais
locais se tornaram futuros depósitos de crianças. Por sua vez, outra parcela da sociedade
compreendia que se tratava de uma evolução
necessária para o desenvolvimento infantil.
Nessa perspectiva:
[...] a história das instituições pré-escolares não é uma sucessão de fatos que
se somam mas a interação de tempos,
influências e temas, em que o período
de elaboração da proposta educacional
assistencialista se integra aos outros tempos da história dos homens (KUHLMANN
JÚNIOR, apud ANDRADE, 2010, p. 128).

A educação assistencialista que difundia -se no Brasil preocupava-se em cuidar das
crianças, além de ter por objetivo o preparo
destes para aceitarem sua realidade social, e
assim não contestá-la.
Atualmente, a sociedade contemporânea já compreende a educação infantil como
uma possibilidade de promover o desenvolvimento infantil em suas diferentes dimensões,
aceitando que estas são características intrínsecas e indissociáveis das crianças, sendo
extremamente necessário o seu desenvolvimento integral.
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Rosa Fátima de Souza (2008), em seu
livro intitulado “Escola e o currículo”, afirma
que as crianças são seres que possuem o
desenvolvimento construído em consonância
à evolução de seu desenvolvimento cognitivo,
emocional e educacional, caracterizando-se
como algo mutável ao longo do tempo. De
acordo com a referida autora, esta ideia reforça a compreensão de que as crianças possuem uma natureza específica, isto é, são indivíduos que possuem emoções e raciocinam
de acordo com sua percepção de mundo e
de sociedade.
Com o advento da Constituição Federal
em 1988, o direito à educação infantil tornou-se uma obrigação do Estado para com os
cidadãos brasileiros, pois a Carta magna da
Nação reafirmou, consolidando consequentemente, a natureza educativa de espaços
educacionais destinados ao ensino da educação infantil por meio do artigo 227, muito
embora, até então, tais locais apresentassem
a predominância de características mais assistencialista em comparação às necessidades educacionais.
Após a promulgação da Constituição
Brasileira, cita-se como uma das principais
referências legislativas no âmbito educacional
a Lei nº. 8.969/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), conhecida normalmente como
ECA, a qual já evidencia em seu artigo 3º um
reforço específico aos direitos fundamentais
das crianças:
Art. 3º - A criança e ao adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta
Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de liberdade e de
dignidade (ECA, 2005, p. 9).

Dessa forma, afirma-se que não cabe
somente às famílias assegurar os direitos da
criança, mas sim uma responsabilidade de
toda sociedade e, principalmente do Poder
Público em todos os seus âmbitos.

CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS
AOS EDUCADORES
Conforme a percepção de Maurice Tardif (2002), os conhecimentos disponibilizados
pelos professores são características plurais
e heterogêneas, configurando-se como saberes provenientes da experiência profissional
aliada às especificidades pessoais destes
profissionais.
Em seu livro “Saberes docentes e formação profissional”, Tardif (2002) evidencia
claramente a distinção entre os saberes adquiridos por meio da prática docente e os
conhecimentos adquiridos de acordo com a
formação científica do educador. De acordo
com o autor, é possível compreender os conhecimentos profissionais como um conjunto
de conhecimentos adquiridos por meio de
instituições de ensino. Dessa forma, tanto os
educadores quanto o ensino representam a
unificação e personificação de “[...] objetos
do conhecimento para as ciências humanas
e para as ciências da educação” (TARDIF,
2002, p. 36).
Esses conhecimentos, por sua vez, servem como subsídio para formação científica
dos educadores. A partir do instante em que
são coligados à prática docente, contribuem
para que a mesma torna-se uma prática cientificamente fundamentada.
Constata-se também, a existência de conhecimentos disciplinares adquiridos através
do contato com outras áreas do conhecimento, como por exemplo: História, Sociologia,
Linguística, as quais representam a composição curricular dos programas escolares. Dessa forma, os educadores são impulsionados
a aplicar conhecimentos e experiências:
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[...] atualizados, adquiridos e necessários
no âmbito da prática da profissão docente e que não provêm das instituições de
formação nem dos currículos. [...] São
saberes práticos (e não da prática: eles
não se superpõe à prática para melhor
conhecê-la, mas se integram a ela e dela
são partes constituintes enquanto prática
docente) e formam um conjunto de representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam
sua profissão e sua prática cotidiana em
todas as suas dimensões (TARDIF, 2002,
p.49).

Somente por intermédio do ensino, as
atividades profissionais dos educadores são
desenvolvidas, pois a interação e a cooperação entre conteúdos, conhecimentos e práticas resultam no aprimoramento de suas metodologias de ensino, ao mesmo tempo que
as direciona. Por intermédio desse processo
de interações, o educador utiliza-se de determinadas habilidades para resolução de problemas cotidianos, exigindo deste profissional
até mesmo criatividade para o emprego de
improvisações.
Nesse sentido, percebe-se que a autonomia dos educadores será consolidada
somente a partir do instante em que adquirirem autonomia intelectual, a qual só pode
ser alcançada por meio do desenvolvimento
de pesquisas voltadas para a produção de
conhecimento.
É necessário que os profissionais da
educação construam uma relação distinta
com a disseminação e desenvolvimento do
conhecimento, tornando-se produtores dos
mesmos, abandonando a antiga tarefa de
transmissores de conceitos. Nessa perspectiva, a modernização das práticas pedagógicas
dos educadores deve se tornar uma prática
permanente, obtida por meio do desenvolvimento de estudos, direcionando um processo
de formação continuada.

Paulo Freire (2011), ao discorrer sobre
essa temática em seu livro “Pedagogia da
Autonomia”, explica que:
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa
sem ensino. Esses ‘que-fazeres’ se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, ‘reprocurando’.
Ensino porque busco, porque indaguei,
porque indago e me indago. Pesquiso
para constatar, constatando, intervenço,
intervindo educo e me educo. Pesquiso
para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade
(FREIRE, 2011, p. 32).

Por sua vez, Tardif (2002) ressalta que
os conhecimentos pertinentes à docência,
não se restringem apenas, à troca de conhecimentos, pois as diretrizes que fundamentam
à docência assumem a representatividade
existencial, social e pragmática para o aprimoramento da profissão.
Após a contextualização de aspectos
relevantes à formação docente, é possível afirmar que o desempenho da docência envolve
conhecimentos adquiridos somente através
do exercício da mesma, caracterizando uma
construção real, a qual adquire um pouco da
parcela da interação mantida entre educador
e educandos, atribuindo uma identidade ao
sistema de ensino, o qual é construída por
intermédio da coletividade, pautada na realização de objetivos comuns.

A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO
ENTRE A ESCOLA E SOCIEDADE
De acordo com Machado (2005), a
educação infantil caracteriza-se como a articulação das práticas de ensino desenvolvidas
pelos educadores, em consonância aos costumes familiares dos educandos.
O Referenciais para Formação de Professores (2002) aborda a função do educador
infantil, descrevendo-a como um artifício que
integra a articulação entre escola, família e comunidade, como uma função a ser aprendida
no cotidiano das instituições.
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Tal relação integra o desenvolvimento
do trabalho do professor na educação infantil,
especialmente no que concerne a construção
de vínculos afetivos e divisão de responsabilidades, tendo em vista que, estabelecer
uma boa relação com a família interliga-se
ao amparo proporcionado aos educandos e
a necessidade da criação de um trabalho articulado.

A diversidade e a complexidade manifestadas na sociedade contemporânea exigem
que os educadores tornem-se produtores de
conhecimentos pedagógicos diversificados.
Além disso, é extremamente importante que
estes profissionais dominem suas práticas
profissionais, criando métodos correspondentes ao ensino dos conteúdos descritos nos
currículos escolares.

Ressalta-se que a educação infantil requer uma atenção especial, no sentido de
promover ações comprometidas e articuladas
entre os adultos que convivem com os educandos tanto na escola quanto no ambiente
familiar. Dessa forma:

As complexidades que permeiam a profissão docente exigem que os profissionais da
educação sejam capazes de participar efetivamente na gestão de classe, evidenciando sua autoridade e confiança através das
relações estabelecidas com a turma, assim
como, com os conteúdos e metodologias de
ensino.
Nessa perspectiva:

[...] organizar condições para que as
crianças interajam com adultos e outras
crianças em situações variadas, construindo significações acerca do mundo e de si
mesmas, enquanto desenvolvem formas
mais complexas de sentir, pensar e solucionar problemas, em clima de autonomia e cooperação. Podem as crianças,
assim constituir-se como sujeitos únicos
e históricos, membros de famílias que são
igualmente singulares em uma sociedade concreta (OLIVEIRA apud ANDRADE,
2010, p. 146).

Atualmente, as escolas apresentam-se
mais acessíveis para criar e manter um relacionamento de proximidade com os pais.
Porém, é necessário entender que o percurso para obtenção desta interação é caracterizado por um longo percurso, oriundo das
várias transformações econômicas, políticas
e sociais.
Tanto a escola quanto as famílias devem tem por objetivo a formação cognitiva,
psicológica e educacional dos cidadãos, no
sentido de torná-los aptos para assumir suas
próprias responsabilidades, tomar decisões,
aprender ofícios condizentes com suas aptidões, aprimorar habilidades, além de ter a
capacidade orientar seus filhos.

Em um contexto assim pensado e organizado, promovemos a construção da autonomia moral e intelectual das crianças,
estimulamos sua curiosidade, auxiliamos
a formarem ideias próprias das coisas e
do mundo que as cercam, possibilitando-lhes interações cada vez mais complexas
(BARBOSA; HORN, 2008, p. 50).

De acordo com a Proposta de diretrizes para a formação inicial de professores da
educação básica, em cursos de nível superior (2000), os educadores que se dedicam
ao ensino da educação infantil, devem ter a
preocupação de ensinar as crianças a se “auto-cuidar”, tendo em vista que este “autocuidado” é concebido como uma exigência fundamental para conquista de sua autonomia.
A prática da educação infantil remete
ao vínculo distinto de dois tipos de atividades
educativas, as quais podem ser identificadas
por uma dimensão lúdica e outra interpretada
pelo ensino dos cuidados consigo mesmo.
Enfatiza-se que o ensino do cuidar resume-se
a atividades relacionadas às necessidades fisiológicos e corporais (alimentação, higiene
pessoal e saúde).
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Em síntese, afirma-se que a correlação
estabelecida entre família, escola e sociedade
é um subsídio fundamental para o sucesso
do processo de ensino-aprendizagem, tendo
em vista que estas contextualizações apresentam-se como fatores que influenciam diretamente o desenvolvimento da capacidade
intelectual, bem como, de se sociabilizar e
manifestar sentimentos. Dessa forma, é imprescindível que escola e família desenvolvam
uma relação de reciprocidade, pois as influências destes dois institutos formarão os pilares
da personalidade dos indivíduos.

A REALIDADE DOS EDUCADORES
BRASILEIROS
No que se refere à formação profissional legalmente aceita, a qual viabiliza a prática
da docência nas diferentes séries da educação básica, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), promulgada em
1996, contribuiu com mudanças substanciais no que se refere ao perfil do profissional
considerado apto para lecionar em turmas de
educação infantil. Nesse sentido:
A formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos
superiores de educação, admitida, como
formação mínima para o magistério na
educação infantil e nas quatro primeiras
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal
(SILVA; MACHADO, 1998, p. 158).

Por meio da leitura do referido artigo,
percebe-se que com o advento da LDB, diversos aspectos legislativos que permeiam o
sistema de ensino nacional ganharam diretrizes legais concretas.
Com isso, surge a obrigatoriedade das
redes de ensino investirem de modo sistemático na capacitação e educação continuada,
além de outros serviços que contribuam para
o desenvolvimento de seus educadores. Para

tanto, devem inclusive, utilizar-se das experiências acumuladas de profissionais que
trabalham a mais tempo com a educação
infantil, exercendo-a comprovadamente com
qualidade.
Nessa perspectiva, afirma-se que é de
extrema importância que a formação e o desenvolvimento dos educadores infantis sejam
fundamentados nas concepções que envolvem a educação infantil, buscando sempre a
superação da dicotomia existente entre educação e assistência, considerando para tanto, a dupla objetividade da educação infantil,
concentrada nas especificidades dos atos de
cuidar e educar.
Regina Leite Garcia (2001) explica que
a formação dos educadores infantis deve ser
compreendida como um direito do Estado
brasileiro para com seus profissionais da área
da educação, incentivando a dissociabilidade
entre a formação técnico-científica e a profissionalização destes.
Além disso, Garcia (2001) afirma que
a gestão pública tem a obrigação de gerar
estratégias voltadas para formação, profissionalização e desenvolvimento dos educadores,
tanto no âmbito da aquisição e desenvolvimento científico, quanto na progressão de
carreira. Contudo, constata-se a existência de
uma triste realidade relacionada aos educadores infantis no cenário nacional.
De acordo com a pesquisa “A gestão
da Educação Infantil no Brasil”, desenvolvida
através da parceria estabelecida entre a Fundação Carlos Chagas e a Fundação Victor
Civita, nos anos de 2011 e 2012, apesar de
uma parcela significativa dos professores das
redes pública e conveniada possuírem graduação em Pedagogia, 65% dos educadores
dessa área não dispõem de nenhuma qualificação para ensinar crianças na faixa etária
atendida pela respectiva área.
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Esses assistentes, também conhecidos
como cuidadores ou recreacionistas, possuem apenas o ensino médio, além disso,
é este que em muitas ocasiões tem que assumir a condução do ensino da turma, sem
dispor de qualquer fundamento científico ou
planejamento que o capacite para trabalhar
com a educação de crianças.
A referida pesquisa foi desenvolvida
com o objetivo de compreender o cenário da
educação infantil no Brasil, constatando que
18,4% de crianças de 0 a 3 anos estão matriculados regularmente, seguidos por 80% dos
educandos na faixa etária de 4 a 6 anos.
Além disso, a pesquisa constatou a
existência de um déficit de qualificação específica dos profissionais de educação responsáveis pela gestão escolar, onde apenas
19% dos gestores possuem pós-graduação
em educação infantil nas unidades municipais
e 42% nas unidades conveniadas. Além disso,
o levantamento realizado evidenciou que a figura do gestor, geralmente, é algo inexistente
na educação infantil.
Para efetivar o estudo, a Fundação Victor Civita realizou um levantamento em 180
escolas públicas e conveniadas de seis capitais. Além disso, os pesquisadores realizaram
entrevistas com técnicos das secretarias estaduais de educação, gestores e membros das
comunidades, abordando diversas temáticas
referentes à educação infantil.
Nessa perspectiva, é indispensável que
os educadores tenham mais preocupação
com a qualidade do ensino disponibilizado
a estes educandos. Para tanto, é necessário
que os professores possuam formação acadêmica fundamentada no ensino por meio
da diversidade, bem como, capacidade plena para desenvolver atividades em equipe,
e principalmente, excelente relacionamento
interpessoal.

Cabe ressaltar ainda, que a formação
docente possui outra dimensão muito importante, pois quando não se dedica exclusivamente ao desenvolvimento dos aspectos cognitivos e conceituais dos educandos,
abrangendo o conhecimento do corpo, dos
aspectos psicológicos e emocionais, passa
a explorar o ser humano em sua totalidade,
ajudando aos educandos a desenvolverem todas as suas potencialidades. Não existe um
modelo de ensino ideal, mas sim, o educador
com a perspectiva de um sujeito histórico,
capaz de vivenciar seus conflitos diante das
novas exigências da sociedade.
Toda escola de educação infantil deve
ter a preocupação de desenvolver corretamente na criança, a capacidade de aprendizado, raciocínio e convívio social, contribuindo para que a mesma sinta-se segura no
ambiente escolar, utilizando-se deste espaço
para ampliar suas relações sociais e afetivas,
socializando-se e construindo sua autonomia
através da diversidade e da interação com o
meio de forma independente.
Em síntese, os educadores devem possibilitar que as crianças estabeleçam relações e
questionamentos consoantes os conhecimentos
dispostos por suas ideias, associando-os às novas informações que recebem, e assim, sejam
capazes de se apropriarem de vários tipos de
linguagem, de acordo com suas necessidades.
Neste âmbito, a organização do trabalho pedagógico deve ser direcionada através
da preocupação em procurar proporcionar ao
educando, o desenvolvimento de sua própria
autonomia, tornando-os indivíduos capazes
de construir suas regras e meios de ação, os
quais devem ser flexíveis e negociáveis com
outras pessoas, sejam elas adultas ou não.
Obviamente, esta construção não se esgota
no período dos 0 aos 6 anos de idade, devido
às próprias características do desenvolvimento infantil. Mas tal construção necessita ser
iniciada nesta etapa da vida das crianças.
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Dessa forma, o educador precisa ter
em mente seus objetivos, e assim, conseguir
avaliar corretamente as planejadas, além de
suas próprias ações. O educador que leciona
para crianças deve atuar de fato próximo à
elas, não esquecendo jamais que o ato de
brincar representa um excelente instrumento de educação. Em sua profissão, o educar
transforma-se em cuidar, compreendendo
que cada aluno possui uma história de vida e
desenvolvimento específico à sua capacidade
e personalidade.

O DESENHO INFANTIL POR MEIO DA
EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO
Segundo Vitória (2003), abordar a comunicação e linguagem no contexto infantil
significa tratar de aspectos que traduzem a
linguagem própria da criança e considerar
que essa comunicação se dá por meio de
diferentes formas: imaginação, ludicidade,
simbolismo e representação.
A partir desse pressuposto, tem-se a
importância dessas manifestações para a
criança no contexto educacional, onde pressupõe-se a familiarização da criança com os
mais variados tipos de linguagem, desde o
brinquedo, a música, a literatura, até, mais
especificamente, o desenho infantil.
Nesse sentido, ao falar sobre linguagem
e comunicação, refere-se ao universo infantil, à necessidade de criação, imaginação,
expressão, “[...] um espaço de liberdade e
de decolagem em direção ao possível, quer
seja realizável ou não” (GIRARDELLO, 2011,
p. 75).
Não obstante, a referida autora esclarece que a imaginação da criança acompanha todas as novidades experimentadas pela
mesma. Sensível ao novo, a imaginação é
também uma dimensão em que a criança vislumbra coisas novas, pressente ou esboça
futuros possíveis.

Ela tem necessidade da emoção imaginativa que vive por meio da brincadeira, das
histórias que a cultura lhe oferece, do contato
com a arte e com a natureza, e da mediação
adulta: o dedo que aponta, a voz que conta
ou escuta, o cotidiano que aceita (GIRARDELLO, 2011).
Na percepção de Vygotsky (2009), a
imaginação é uma função vital do ser humano
e fundamenta-se na experiência:
Complementando essa explicação, GIRARDELLO (2005) discorre sobre a importância do contato com o diferente, o nunca visto,
o intocado, informando que:
O mundo das Artes Visuais, no qual
está inserida a produção gráfica, permite que
a criança se expresse de forma lúdica por
meio de várias linguagens que se dão através
da pintura, do desenho e da brincadeira de
maneira inerente ao seu mundo. É relevante
destacar a importância que o desenho recebe
pela redação do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), o qual
esclarece que:
Ao abordar a importância da arte para o
desenvolvimento infantil, DERDYK (2010) explica que é com auxílio da expressão gráfica
que a criança revela a forma como compreende o mundo, o que é primordial para o seu
desenvolvimento, tendo em vista que:
Diante do exposto, compreende-se que a
criança recorre ao desenho para expressar sua
criatividade, afetividade e sensibilidade. Neste
contexto, tem-se que o papel assumido pelo
professor em relação ao desenho infantil no
processo de aprendizagem da criança, pois:
Os educadores devem estar preparados
para atuar junto à criança de forma consciente
e afetiva, sempre atentos às suas práticas pedagógicas, direcionadas exclusivamente para
a formação do educando, pois ele necessita
de condições pedagógicas, psicológicas e
materiais que viabilizem a linguagem plástica.
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Um aspecto que merece destaque são
as características pessoais das crianças, as
quais podem definir as preferências das mesmas pelo desenho ou por outra atividade expressiva, porém, o gosto pelo desenho também depende das oportunidades oferecidas
pelo meio.
Em relação ao contexto escolar tem-se
uma influência ainda maior, tendo em vista
que o desenho faz parte do âmbito institucionalizado do conhecimento, cuja “autoridade”
tende a repercutir sensivelmente na relação
da criança com a linguagem. Ressalta-se que
a compreensão de infância modificou-se progressivamente ao longo dos anos, onde “[...]
a criança não é mais aquela maquete do adulto, aquele adulto miniaturizado que queríamos
ver nela” (MÈREDIEU, 2006, p. 3).
Entretanto, muitos educadores ignoram
essas mudanças, recorrendo a muitas formas padronizadas em suas aulas, por meio
de repertórios restritos, fundamentados basicamente em estereótipos cristalizados pela
sociedade ao longo dos anos. Contudo, práticas de ensino que recorrem a essas diretrizes tendem a fazer com que as crianças
aprendam desde muito cedo a reproduzir essas imagens, ou seja, reproduzir cópias dos
desenhos dos adultos.
Outro problema muito recorrente é o
fato de muitos educadores utilizarem as artes visuais sob uma perspectiva instrumental
ou como auxílio para elaboração de enfeitar
em datas comemorativas, no entanto Almeida
(2001, p. 11-12) compreende que a função
do desenho ultrapassa esses limites, pois,
“[...] o desenho, por exemplo, serviria, para
ilustrar os trabalhos de português, ciências,
geografia e para formar hábitos de limpeza,
ordem e atenção; desenho, música e dança
podem desenvolver a coordenação motora e
a percepção auditiva [...]”.

Almeida (2001) assevera que apesar de
reconhecerem a importância do ensino das artes na escola, a maioria dos professores não é
capaz de assegurar a razão de sua presença
no currículo escolar. Mesmo os professores
especialistas, apesar de discernir a aplicabilidade das artes, muitas vezes não conseguem
justificar suas convicções e responder perguntas relacionadas a importância do ensino das
artes para o desenvolvimento infantil.
Desse modo, torna-se pertinente afirmar que arte na escola é importante para o
desenvolvimento da criatividade e expressão
da criança. Lanier (2005) aponta que outras
disciplinas são capazes de contribuir para
o desenvolvimento da criatividade infantil e,
por isso, as artes devem ser ensinadas pelo
privilégio que somente elas possibilitam e nenhuma outra área pode oferecer à educação:
Refletindo sobre as questões mencionadas anteriormente, deve-se questionar, então,
qual a importância do desenho para a criança
e a possibilidade de utilizá-lo como instrumento educacional auxiliar no desenvolvimento
infantil, pois os conteúdos ministrados com
auxílio da Arte, em suas diversas manifestações, representam um leque de produções e
teorias capazes de suprir tais necessidades,
mas, sem uma compreensão prática, seria
impossível optar por algumas delas.
Segundo a compreensão de DERDYK
(2010, p. 46) acerca das teorias das Artes “[...]
sem uma vivência efetiva da linguagem, podem tornar-se palavras vazias, mera aplicação,
escudo contra a incapacidade do adulto de
penetrar num universo que lhe é tão estranho”.
No entanto, DERDYK (2010) considera
que o desenho consiste em uma atividade
que abrange o conjunto de necessidades e
potencialidades da criança, pois é através do
desenho que ela expressa a maneira pela
qual sente existir e, é esse processo de desenvolvimento do potencial criativo da criança
que proporciona seu crescimento físico, emocional, cognitivo, psíquico.
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Não obstante, a referida autora afirma
que o desenho, assim como outras formas
de expressão, é produção do imaginário e da
inteligência. Do imaginário porque suas representações podem estar fortemente ligadas a
um a desejo de captar conteúdos sob a forma de signos gráficos, apresentando novos
significados.
Derdyk (2010) assevera que ao agilizar
os conteúdos do imaginário, contracenando
com os elementos da realidade física e cultural, a criança inventa e repete figurações, e
configurações gráficas. A autora ainda menciona o desenho enquanto forma de manifestação de sentimentos quando afirma que “[...]
antes de mais nada, é medo, é opressão, é
alegria, é curiosidade, é afirmação, é negação” (DERDYK, 2010, p. 49).
Ainda discorrendo sobre a mesma temática DERDYK (2010) recorrer às explicações de OSTROWER (1998), afirmando que
com auxílio do desenho, a criança passa por
um intenso processo existencial e vivencial:
É importante ressaltar que a criança
precisa, porém nem toda criança sente prazer em desenhar. Alguns podem optar por
outras atividades criadoras como cantar, dançar, contar histórias, etc. Sua urgência expressiva é altamente adaptável, dependendo de
sua sensibilidade e estrutura mental para o
processo de adequação. Não obstante, compreende-se que o desenho não consiste somente em papel e lápis, tendo em vista que:
Barbosa (2013) explica o assunto a partir das observações realizadas pelo filósofo e
etnógrafo francês GEORGES HENRI LUQUET
(1876-1965), o qual dedicou-se a análise dos
desenhos elaborados por seus filhos com a
intenção de fundamentar suas pesquisas sobre o tema para sua tese de doutorado.
De acordo com Barbosa (2013), LUQUET concluiu por meio de seus estudos
que toda criança desenha para se divertir e

afirma, em sua teoria, que o repertório gráfico
infantil está condicionado pelo meio onde a
criança vive e que a intenção de desenhar
está diretamente ligada a objetos reais e a
associação de ideias.
Nesse sentido: Desse modo, realismo
do desenho é uma concepção basilar em
sua teoria, porém, Barbosa (2013) recorda o
fato de que algumas diferenciações podem
aparecer de modo bem atenuado nos desenhos, além de que seria impossível, apenas
por meio do desenho, determinar se a criança
realmente viu ou vivenciou a cena representada no desenho no mesmo instante. Essa
observação reafirma a importância dos registros realizados durante o ato de desenhar das
crianças, único modo de poder precisar suas
intenções e o momento vivenciado.
Barbosa (2013) conta que a teoria de
LUQUET distingue quatro estágios do desenho infantil:
• Realismo fortuito (por volta dos 2
anos, simbolizando o fim do período chamado rabisco): A criança que
começou por traçar signos sem desejo de representação descobre, por
acaso, uma analogia com um objeto
e o seu traçado passa a nomear seu
desenho;
• Realismo fracassado (por volta dos
3 a 4 anos, onde a criança já tem
a percepção da identidade e forma
de objetos): a criança procura reproduzir formas, surgindo uma fase de
aprendizagem pontuada de fracassos e de sucessos parciais;
• Realismo intelectual (estende-se dos
4 aos 10-12 anos): caracteriza um
estágio onde a criança desenha do
objeto não aquilo que vê, mas aquilo
que sabe;
• Realismo visual (a partir dos 4 anos):
cuja principal manifestação é a submissão mais ou menos infeliz na execução à perspectiva.
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Contudo, as concepções que permeiam
a conceituação do desenho infantil evoluíram
ao longo do tempo, passando a englobar não
somente as particularidades relacionadas às
habilidades motoras, tendo em vista que no
passado os desenhos infantis eram desprezados, recebendo maior destaque apenas quando estavam relacionados ao aperfeiçoamento
de futuros artistas.
Consoante à essa evolução considera-se que as contribuições de Georges HENRI
LUQUET em relação ao desenho são inegáveis, entretanto:
Contudo, é inegável as inúmeras as
orientações acerca da importância do desenho para o desenvolvimento da criança. No
entanto, propõe-se uma breve análise acerca
das considerações da teoria de Lev Vygotsky
(1896-1934), com o intuito de verificar novos
instrumentos metodológicos voltados para
educação de crianças.

A CONCEPÇÃO DO DESENHO NUMA
PERSPECTIVA PEDAGOGIA
Lev Semyonovich Vygotsky é reconhecido como pioneiro nos estudos sobre a função
da aprendizagem no desenvolvimento infantil,
estabelecendo a relação entre o pensamento, a linguagem e o desenvolvimento intelectual das crianças, ao afirmar esse processo
ocorre em função das interações sociais e
condições de vida de cada indivíduo. Nesse
contexto, as teorias de Vygotsky nas áreas de
psicologia e educação configuram-se como
elementos de grande influência para as pesquisas desenvolvidas atualmente, apesar de
ele ter vivido no século passado, experimentando uma situação social e política diferenciada da atualidade.
Barbosa (2013) explica que o momento histórico vivenciado por Vygotsky na Rússia pós-Revolução contribuiu para que suas
ideias se mantivessem restritas a União Soviética, tendo em vista a posição de isolamento

em que o país começava a se colocar em
relação aos centros de produção científica europeus e norte-americanos, embora alguns
textos seus já tivessem sido publicados em
Inglês.
Oliveira (1993) conta que entre os anos
de 1936 e 1956, aproximadamente, as obras
de Vygotsky e outros autores começaram a
ser censuradas pelo regime de Stalin. Ainda
discorrendo sobre a contribuição das teorias
de VYGOTSKY, PASCUCCI (2009) relata que
um tratado sobre Psicologia da Arte serviu de
inspiração para suas futuras idealizações. A
partir dele, o autor passou a considerar as diferentes variáveis atuantes no desenvolvimento humano e sua relação com a Arte, assim
como sua importância para o desenvolvimento humano.
Apesar da grande representatividade
mundial que Vygotsky possui no âmbito do
desenvolvimento humano, suas obras começaram a ser divulgadas a partir da década de
60, quando seu livro intitulado “Pensamento
e linguagem” foi publicado nos EUA pela primeira vez (PASCUCCI, 2009).
Diante do exposto, compreende-se que
as teorias de Vygotsky sobre o desenvolvimento da criança permeiam várias de suas
obras já publicadas inclusive no Brasil, circunstância que o torna um dos principais interlocutores em pesquisas dedicadas ao desenvolvimento infantil.
A partir da concepção histórico-cultural
descrita por Vygotsky, verifica-se que o indivíduo torna-se humanizado a partir da relação
constante que estabelece com o ambiente
histórico-cultural no qual está inserido (PASCUCCI, 2009). É por meio dessa relação que
a criança se apropria do patrimônio cultural
local e, consequentemente, dos conteúdos
envolvidos no desenvolvimento histórico da
sociedade.
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A partir desses pressupostos tem-se a
possibilidade de articular as atividades que
envolvem criatividade e a imaginação manifestada por meio dos desenhos infantis. De
acordo com Vygotsky (2009), toda criação
artística, científica e técnica produzida pelo
ser humano contrapõem-se às manifestações
originárias da natureza, ou seja, todo patrimônio cultural tem sua origem fundamentada na
imaginação e criação humana.

A partir desses pressupostos, Vygotsky
destaca um de seus principais postulados,
fundamentando-se na função imaginativa do
ser humano, o qual descreve que quanto mais
intensa for a experiência do indivíduo, maior
será o material disponibilizado à sua imaginação. O filósofo afirma que quanto mais a
criança ver, ouvir e vivenciar, maior será sua
capacidade de assimilação e, consequentemente imaginação, ressaltando que:

Contudo, o referido autor não propõe
uma investigação acerca do processo de
apropriação do desenho como processo semiótico, no entanto VYGOTSKY (2009) volta-se para um estudo específico, onde destaca:

Desse modo, pode-se compreender
que toda experiência individual do ser humano necessita que o mesmo tenha uma bagagem de vivências, independentemente da
quantidade ou intensidade, pois o processo
criativo manifesta-se por meio das experiências ocorridas ao longo da vida. Assim, cabe
ao auxílio disponibilizado pela educação, bem
como a prática pedagógica e atuação docente, possibilitar que a criança tenha acesso a
novas experiências, tendo por objetivo possibilitar o desenvolvimento de sua base criadora e imaginativa.

Desse modo, compreende-se que é a
imaginação que fundamenta a intensa criatividade manifestada durante a infância, atuando
de maneira objetiva, marcada essencialmente
pela cultura, experiências e relações estabelecidas entre o indivíduo e o meio. É importante
lembrar que apesar da criatividade tornar-se
proeminente por meio de manifestações artísticas e grandes invenções, trata-se de uma
manifestação natural e espontânea das crianças.
Barbosa (2013) explica que no âmbito da
Psicologia, os termos “fantasia” e “imaginação”
são utilizados para descrever a manifestação
da criatividade, diferentemente do que pode ser
constatado no cotidiano, onde a fantasia ou a
imaginação são compreendidas como algo abstrato e irreal, necessitando de valor prático para
ter sua tangibilidade considerada.
Com a finalidade de esclarecer essa
idealização ultrapassada, Vygotsky (2009) explica que os processos envolvidos na imaginação são intrínsecos ao ser humano, sendo
constituídos a partir da assimilação de elementos concretos, experimentados e/ou vivenciados anteriormente pelo indivíduo. Nesse sentido, depreende-se que quanto mais
ricas forem as experiências de um indivíduo,
maior será sua capacidade de imaginação.

Pascucci (2009, P. 60) complementa a
discussão reiterando a relevância das atividades disponibilizadas às crianças na escola quando assinala que “[...] tanto a seleção
das atividades artísticas como a fruição da
arte por parte das crianças deve ser meta de
todo professor, confiando que a Arte realiza
sua função no interior de cada um, de forma
silenciosa, única”.
Ainda discursando acerca do respectivo assunto, Vygotsky (2009) afirma que outra
possibilidade do indivíduo aprimorar sua imaginação é por meio da experiência de outra
pessoa, ou seja, é possível criar imagens a
partir da narrativa de outra pessoa.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL
Diante dos pressupostos descritos até o
presente momento, afirma-se que o desenho
não deve ser compreendido como algo restrito, mas sim como um fenômeno cultural, consequentemente, uma tipologia de linguagem
manifestada por todos os povos, constituindo
uma representação vital dos seres humanos.
Tal fato facilita verificar que a prática do
desenho é algo intrínseco ao comportamento
infantil, tendo em vista que a criança que desenha consegue ultrapassar limites existentes
apenas diante da percepção dos adultos, caracterizando um processo que está em constante transmutação.

A MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA DA
CRIANÇA
Ao analisar alguns costumes da sociedade moderna, é possível identificar a existência de hábitos, costumes e tradições que
se encontram profundamente enraizados nas
práticas educativas vigentes. Contudo, quando os profissionais da educação têm noção
dessas influências as práticas docentes tendem a apresentar melhoras significativas gradativamente.
Nesse sentido, logo toda a expressão
da criança deve ser autoral. Isto é, conforme assegura Derdyk (2010), a criança deve
poder desenhar, esculpir, fazer colagens e
construções do seu jeito, tendo respeitadas
e valorizadas suas produções.
Contudo, mais importante do que “ensinar” as Artes Visuais e suas linguagens na
pré-escola, é pensar as formas de organização do espaço, as propostas, as oportunidades de apropriação e ampliação de repertório
oferecidas às crianças, assim como as condições de produções existentes nas instituições
(BRASIL, 1998).

Segundo Thiessen e Beal (1986), desenhos, pinturas, fotografias e diferentes formas
de gravuras são expressões bidimensionais,
são linguagens que a criança tem para se
expressar. Quanto mais oportunidades e liberdade ela tiver para desenhar, colar ou pintar,
mais vai expressar-se de maneira pessoal,
mais deixará suas próprias marcas,
Cristina canta uma canção conhecida e
sua mão, agarrada ao pincel, vai lançando cores numa folha branca. De repente,
ela para de cantar. Algumas gotas de tinta respingam em seu avental e a menina
olha atentamente para os borrões. Mas
logo se esquece deles e continua a lançar
cores e mais cores no papel, cantando
com animação (THIESSEN; BEAL, 1986,
p. 39).

Para narrar visualmente uma história, a
criança “exclama, canta, balança-se ou até
manifesta o silêncio. A criança promove uma
comunhão entre ela e o meio, entre ela e o
cosmos” (DERDYK, 2010, p. 60). Portanto,
quando para de colar, desenhar ou pintar, é
como se ela congelasse, a história ali presente. Nesse processo criador, o papel do educador é o de ajudar as crianças na exploração
de sua criatividade,
Observando cada trabalho, ele dialoga e
escuta, acerca da história que a criança
narra em suas produções. Proporcionando assim o exemplo para que elas desenvolvam habilidades como observar e auto
expressar-se oralmente, características da
pessoa criativa (THIESSEN; BEAL, 1986,
p. 41).

Pensar nessa intermediação, não é o
mesmo que perguntar para a criança “o que
você desenhou aqui”, pois não se trata de valorizar os elementos isolados, a casa, o sol, o
pai e etc., mas “o todo” ali presentificado em
traços e cores, isto é, a história narrada visualmente. Nesse sentido, não se pode afirmar
que através do desenho a criança “[...] quis
dizer [...]” alguma coisa, ela simplesmente desenhou (THIESSEN e BEAL, 1986).
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Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998),
as produções das crianças são tão mais expressivas e autorais quanto mais variadas as
formas, os tamanhos e os tipos de suporte.
Assim, a referida diretriz assevera que:
[...] que o trabalho seja organizado de forma a oferecer às crianças a possibilidade
de contato, uso e exploração de materiais, como [...] lápis preto, lápis de cor,
lápis de cera, canetas, carvão, giz, penas, gravetos, etc., e utilizando suportes
de diferentes tamanhos e texturas, como
papéis, cartolinas, lixas, chão, areia, terra,
etc. (BRASIL, 1998, p. 100).

Dessa forma, para que as crianças possam desenhar:
[...] precisam ter livre acesso ao material.
Na área destinada às atividades artísticas
deve existir uma prateleira ou estante, ao
alcance da criança, onde serão colocados os materiais para o desenvolvimento das atividades. É necessário dar-lhe a
oportunidade de sair do lugar, escolher o
material de que vai precisar para desenvolver suas atividades e levá-lo à mesinha de trabalho, aumentando assim suas
experiências de movimento (THISSEN ;
BEAL, 1986, p. 42).

De acordo com o RCNEI (BRASIL,
1998) a construção da autonomia pela criança é, sem dúvida, um dos principais objetivos
da Educação Infantil, e todas as ações do
educador devem colaborar com este objetivo.
Para Thyssen e Beal (1986) a autonomia consiste em chegar a ser capaz de pensar por si mesmo, com sentido crítico e levando em conta muitos pontos de vista, tanto
no âmbito moral como no intelectual. Logo,
quanto maior a participação dos meninos e
meninas, mais o fazer artístico pode contribuir gradativamente para o desabrochar da
criança.

Porém, isso não significa que a criança deva trabalhar sem nenhuma orientação,
tendo em vista que “[...] cabe ao professor
ajudá-la a planejar seu trabalho, respeitando
suas características de expressão artística.”
(THISSEN e BEAL, 1986, p. 42). De acordo
com as autoras, existem regras básicas que,
sem direcionar, se prestam a ajudar a criança no seu trabalho criativo. Algumas delas
devem ser estabelecidas pelo próprio grupo.
Portanto:
Ao realizar atividades de pintura e desenho as crianças devem estar protegidas
por um avental para eliminar a preocupação em sujar a roupa e lhes dar mais
liberdade de ação. O respeito ao trabalho
do outro precisa ser levado em conta. As
técnicas básicas (desenho e pintura) devem estar sempre à disposição do grupo. A técnica utilizada deve ser explicada
com antecedência, referindo-se apenas
ao mínimo essencial e proporcionando a
oportunidade de criar. A explicação deve
ser bem simples e repetida, uma vez que
se trata de crianças pequenas. (THISSEN
e BEAL, 1986, p. 42).

É preciso, no entanto, ter atenção quanto à programação de atividades para as crianças; conhecendo bem o grupo, o educador
pode dosar ou oferecer periodicamente, novos materiais e diferentes maneiras de trabalho. O tempo de fazer pode e deve ser equilibrado com o tempo de olhar, sentir, perceber,
imaginar, pensar (BRASIL, 1998).
A capacidade artística constitui também,
um rico veículo para incentivar o trabalho em
grupo, uma vez que as crianças menores de
sete anos são egocêntricas. Desse modo,
Thiessen e Beal (1986, p. 40) acreditam que
o trabalho grupal de auto-expressão lhes permitirá oportunidades para: “[...] observar e assimilar a experiência dos outros; integrar-se
ao grupo; compartilhar o material e sentir seu
trabalho valorizado pelos colegas.”
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Nessa etapa é possível fortalecer o reconhecimento da singularidade de cada indivíduo na criação, mostrando que não existe
um jeito certo ou errado de se produzir um desenho, uma pintura, mas sim um jeito individualizado, singular: ‘É nessa interação ativa que
acontecem simultaneamente à observação, à
apreciação, a verbalização e a ressignificação
das produções. Nessas situações, novamente, a imaginação, a ação, a sensibilidade, a
percepção, o pensamento e a cognição são
reativados” (BRASIL, 1998, p. 105).
Outra questão ainda merece destaque
e a destinação das produções artísticas dos
educandos. O RCNEI (BRASIL, 1998) informa
a existência de múltiplas respostas para essa
questão. Elas podem virar um brinquedo que
será utilizado tão logo a atividade termine;
podem aproveitá-la para expor no mural da
sala, no cantinho da leitura; organizar álbuns
e livros; etc.
Contudo, Thiessen e Beal (1986), afirmam a importância, após estes atos, em documentar e arquivar as produções gráfico-plásticas das crianças em portfólio individual.
Isso permitirá o acompanhamento longitudinal
dos avanços, recuos e aspectos gráficos da
expressão psicográficas do pré-escolar.
Além do portfólio, alguns hábitos precisam ser roteirizados por parte do professor. O
mais importante, segundo as autoras, é sempre, providenciar a identificação dos autores
dos desenhos, na face do suporte que não foi
utilizado pelo sujeito. A identificação deve revelar o nome da criança, a data da confecção
do desenho e o tipo de atividade que lhe foi
proposta. Isso facilitará a avaliação por parte
do professor da trajetória única, pessoal e insubstituível da criança em seus movimentos
de apropriação e colaboração do desenho
como sistema semiótico.

Diante do exposto, torna-se possível
compreender que a criatividade de uma criança parece não ter limites, por esta ser uma
fase onde o lúdico é muito presente, o simples ato de desenhar possui um papel muito
importante no desenvolvimento da criança,
além de poder revelar a forma como ela enxerga o mundo (ANDRADE, 2010).
Assim, o desenho caracteriza-se como
uma das principais atividades na educação
infantil. O desenho revela uma forma de se expressar e contribui em vários aspectos, entre
eles: coordenação motora, visão, movimentos das mãos, organização do pensamento,
construção das noções espaciais e outros
aspectos cognitivos muito importantes para
a alfabetização (ANDRADE, 2010).
Ao deparar-se com o desenho de uma
criança, muitas vezes o adulto não consegue
ver uma lógica ou sentido. Porém é no desenho que a criança cria uma cópia fiel da
realidade, onde ela imprime seus sentimentos
e ideais podendo dar pistas de como a mente
da criança se encontra. Por esse fato muitos
psicopedagogos utilizam como método o desenho, para saber o que está acontecendo
na mente da criança. É através dos traços e
cores que a criança faz onde é possível visualizar o que ela sente e o que ela ajuíza sobre
determinado assunto. Seja na escola, ou em
casa, o simples ato de desenhar é muito importante para uma criança, de modo que ela
trabalhará o seu cognitivo e também poderá
se comunicar melhor com seus pais através
deste método tão ingênuo (ANDRADE, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil representa o início da construção das noções básicas que alicerçam
o convívio social dos seres humanos. A partir do instante em que a criança ingressa na escola, começa a expandir seu núcleo de convivência, o qual restringia-se somente ao contexto
familiar.
Por meio do desenvolvimento do presente estudo, foi possível constatar que a educação
infantil possui uma atuação de suma importância para o desenvolvimento humano. Concomitantemente a este cenário, surgem os desafios sócio afetivos para crianças, contribuindo
diretamente para sua adaptação à escola. Existe uma grande preocupação, no que se refere
à educação infantil, no sentido de prepará-los para as posteriores fases de suas vidas. Na
verdade, essa ocorrência se dá em todas as faixas-etárias. No entanto, existem especificidades próprias a cada uma, as quais devem ser respeitadas para que ocorra o desenvolvimento
adequado da criança.
Assim, uma proposta pedagógica voltada para educação infantil deve basear-se na
qualidade do ensino disponibilizado, priorizando o desenvolvimento integral dos educandos
durante seus primeiros anos de vida escolar, promovendo assim, situações em que as relações
escolares integrem o processo evolutivo dos alunos. Outro fator importante para o desenvolvimento da educação infantil é representado pela escolha que as famílias fazem para verificar
qual espaço educacional se enquadra melhor às necessidades de seus filhos, consoantes
a valores e expectativas. Essa parceria é o pilar que sustenta a relação de confiança e de
construção da identidade das crianças. Portanto, as intenções de cada escola têm que estar
muito claras nesta relação, demonstrando os seus objetivos, suas normas e, principalmente,
a filosofia de sua proposta pedagógica, para que assim o seu trabalho seja valorizado pelos
educadores, alunos e por suas famílias.
O grande desafio para educação infantil no século XXI, volta-se para a aprendizagem dos
educandos, valorização do espaço de educação infantil como pedagógico, compreendendo a
fase da primeira infância como uma etapa do processo de desenvolvimento do homem, com
suas particularidades e necessidades, e compreender o quanto há de benefícios quando a
criança tem a possibilidade de poder desfrutar de propostas bem elaboradas.
Não obstante, a pesquisa realizada possibilitou compreender que desde muito pequena
a criança tem necessidade de se expressar. Uma vez que a linguagem infantil ainda está em
formação e a escrita longe de ser dominada, o desenho torna-se a forma mais fácil e sincera
de comunicação de sua atividade mental.
No transcorrer do estudo, foi possível perceber a importância em valorizar o desenho
desde o início, mesmo quando este se encontra na fase dos rabiscos. Dar valor ao desenho
não significa que o mesmo deva ser figurativo, que representa algo ou que seja uma figura
realista. Os desenhos infantis possuem valor plástico próprio, que é anterior à figura. No decorrer do percurso criador, o conhecimento adquirido pelos rabiscos e pelos modos de ocupar
o espaço ajuda a criança a compor novas e infinitas possibilidades de desenho. Ao rabiscar,
as imagens vão surgindo, isto é, as crianças experimentam maneiras de combinar formas,
resultando assim em desenhos figurativos. Por meio de novas tentativas, os desenhos vão se
tornando mais elaborados.
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Em suma, é possível afirmar que a criança brinca, constrói e conquista uma figura. Por
essa razão, verifica-se que é de extrema importância, para o desenvolvimento gráfico infantil,
que as crianças experimentem ao máximo, rabiscando e colorindo livremente. A evolução do
grafismo possui, como vimos, algumas etapas fundamentais e comuns a todas as crianças.
Porém, é preciso ter em mente que cada criança, de acordo com o meio social em que vive,
apresenta um ritmo processual diferente. Justamente por esse motivo, considera-se importante
a mediação e as expectativas do professor quanto ao desenvolvimento gráfico na Educação
Infantil.
O olhar que o educador dirige ao desenho da criança está permeado pelas ideias que
ele tem sobre o desenho enquanto linguagem e também por seus conhecimentos sobre as
possibilidades de desenvolvimento do grafismo infantil. Esses conhecimentos adquiridos,
durante todo o período de formação e ao longo da experiência profissional dão formas às
expectativas do professor e definem o diálogo que ele estabelece com a criança e seus desenhos, criando, assim, uma interação que pode ser marcada tanto pelo incentivo como pela
advertência e indiferença.
Nessa perspectiva, compreende-se que o esforço dos professores não deve ser somente
o de levar a criança a um rápido figurativismo. Tampouco ela deve ser desestimulada a parar de desenhar antes de completar os estágios fundamentais do desenho infantil, pois isso
fecha as portas ao mundo da percepção e da representação. É de grande relevância fazer
as crianças vivenciarem experiências enriquecedoras, capazes de ampliar o seu repertório
e gerar a fruição da arte.
A partir das informações expostas ao longo do estudo, conclui-se que quando não há
o reconhecimento do valor estético da produção infantil anterior à figuração, os educadores
tendem a valorizar os desenhos mais acabados e mais próximos do real. Desse modo, as
produções das crianças bem pequenas ou daquelas que não atendem ao critério da figuração realista acabam sendo desvalorizadas, levando o adulto a inferir que a criança não sabe
desenhar.
Nesse contexto, tem-se como um dos principais desafios dos educadores infantis proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento. Se, por um lado, é preciso intervir para
que as crianças explorem espaços e aprendam diferentes técnicas, por outro, é importante
deixar a criança descobrir ao máximo seu potencial criativo e proporcionar momentos onde o
desenho seja desenvolvido. Para tanto, acredita-se ser necessário manter uma reflexão contínua sobre as expectativas que temos dos desenhos das crianças e sobre as oportunidades
concretas do fazer artístico.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, JOGOS BRINCADEIRAS E
ATIVIDADES PARA O FUNDAMENTAL I
RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar, relatar, pesquisar e compartilhar atividades voltadas
para as aulas de educação física com o foco em turmas do ensino fundamental um. Também
relatar a utilização de algumas atividades, com sugestões de adaptações que as simplifiquem
ou compliquem, além de dificuldades mais comuns encontradas ao realizar estas atividades.
A investigação consiste em reflexão de vivência pedagógica das aulas no ensino fundamental
I realizado na EMEF Antenor nascentes localizada na zona sul de São Paulo com crianças do
primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, além de pesquisa em mídias digitais como canais
do youtube, grupos de facebook e pesquisas em sites.

Palavras-chave: Educação Física Escolar; Jogos; Atividades; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO

A

s aulas de educação física constituem um importante momento durante o período
escolar, costuma ser a aula que as crianças mais esperam, é um momento para
poderem se movimentar e se expressar através de seus corpo e imaginação.
Além de ser uma matéria obrigatória de acordo com a LDB. Ela se destaca de outras disciplinas por oferecer um ambiente dinâmico que oferece diversos desafios que utilizam tanto o
físico quanto o cognitivo. Porém para que este dinamismo não se perca, precisamos sempre
inovar e buscar novas formas de estimular os estudantes,
Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de
cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha
sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá
todas as batalhas (SUN TZU).
As aulas de educação física são um momento dinâmico e divertido, que muitas crianças ficam ansiosas para que chegue. Porém esta dinâmica depende muito da variedade de
atividades e da forma como as mesmas são apresentadas. Uma brincadeira nova empolga
e envolve os alunos, porém se a mesma for utilizada várias vezes torna-se maçante e desinteressante. Para evitar esta situação é necessário sempre buscar novas alternativas e ideias
de atividades,
A EF é uma disciplina obrigatória na educação brasileira (BRASIL, 1996). De acordo com
a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) a organização do ensino no Brasil é dividida
em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Durante o Ensino Fundamental, a
criança passa por um estágio de desenvolvimento do despertar para o aprendizado. Período
de várias transformações, no aprendizado, no desenvolvimento motor, na interação social e
psicomotora. Nessa faixa etária os estímulos devem ser constantes devido às diversas transformações do desenvolvimento infantil. O “novo” deve ser sempre inserido no cotidiano da criança para que aprenda a lidar com as situações do dia-a-dia e aprender a vencer obstáculos. De
acordo com Freire (1992), as práticas corporais devem ser entendidas como uma ferramenta
pedagógica importantíssima no decorrer do ensino fundamental, uma vez que “a mão escreve
o que a mente pensa a respeito do mundo com o qual a criança interage” (FREIRE, 1992,
p. 81). Nesse sentido, para os alunos do ensino fundamental, as aulas de Educação Física
desenvolvem habilidades e capacidades físicas, objetivando a formação integral do indivíduo
(BRASIL, 1996), (MARTINS, Vivian; ALMEIDA, Joelma).
As habilidades de chutar, cabecear, passar, etc., só se tornam eficientes quando são inteligíveis e lógicas, por integrarem os fatores motores, intelectuais, sociais, morais e emocionais,
de maneira equilibrada. Portanto, simplificações e reducionismos, como simplesmente perfilar
os alunos para chutar ao gol, cria um ambiente de treino pouco produtivo, e desestimulante.
Levando os alunos a se dispersar e desinteressar-se pelas atividades.
Isto acontece tanto no treinamento esportivo quanto na educação física como um todo,
o antigo hábito de perfilar os alunos e pedir que realizem algum gesto específico torna-se
cada vez mais difícil com o passar do tempo.
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Os estudantes se dispersam, começam a fazer outras coisas e bagunçar o andamento
planejado para a aula, o que frustra muitos professores por não conseguirem seguir sua programação. Um grande culpado desta frustração é a própria formação acadêmica, já que na
faculdade aprendemos a fazer as atividades desta forma.
Porém durante o curso superior aplicamos este formato de atividade a outros adultos,
que têm mais paciência, estão dispostos a cooperar e também serão os próximos a apresentar
suas atividades aos colegas.
Porém ao chegarmos na escola nos deparamos com outra realidade, as crianças estão
cheias de energia, querem correr saltar desbravar os espaços da quadra e aliviar a tensão de
ficar horas na cadeira esperando pelo momento da educação física.
Os adolescentes só querem jogar futebol, algumas alunas não querem participar da
atividade, outros querem ficar no celular. Por isso é tão importante a variedade das atividades,
é a forma como são apresentadas, para que a motivação e interesse não sejam perdidos,
O caminho para transformar técnicas e práticas momentâneas em tomada de consciência, em conceitos e reflexos, depende de realizações metodológicas que ainda hoje são
um desafio para o educador. Trata-se portanto de transformar um material prático – passar a
bola – em um material teórico, conceitual, consistente, que possa ser generalizado para outras
situações. Resumindo desejamos que nossos alunos que aprenderam tão bem a passar, isto é
a cooperar nos jogos com bola, saibam cooperar em outras situações. Suponhamos que um
grupo de alunos que antes jogava a queimada tradicional passe a jogar por sugestão do professor a queimada dos quatro cantos. Esta maneira de jogar implica a necessidade de passar
mais e melhor a bola a fim de obter êxito, pois os jogadores podem se posicionar em qualquer lugar do seu campo, e não apenas no fundo da quadra. Nesse caso é vantajoso passar
mais a bola; já na versão tradicional o melhor é lançá-la bem a fim de queimar o adversário.
Propusemos uma variação para a queimada de modo a deixar claro que é vantajoso passar.
Os alunos passarão mais e melhor não porque foram instruídos pelo professor, mas porque,
aos poucos, perceberão que isso é benéfico para a equipe. Além disso, com o desenrolar do
jogo, os jogadores notaram um conflito, uma contradição entre um e o outro jeito de jogar.
Este conflito deve ser almejado pelo professor pois colocará em destaque elementos que, na
prática, costumam passar despercebidos, que são os gestos, as relações e as consequências
desse passar (BRASIL, 2009) (FREIRE, JOÃO; SCAGLIA, ALCIDES.
Nunca podemos nos esquecer de questionar o motivo e objetivo para a aplicação de
determinada atividade, e devemos lembrar de avaliar em aspectos diversificados
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1- Dimensão Psicomotora - Envolve
a organização do corpo e do movimento do
indivíduo no tempo e no espaço. Está relacionado com a capacidade de realizar os fundamentos técnicos, bem como com as capacidades físicas e coordenativas. A capacidade
motora é um dos eixos básicos para o rendimento esportivo, fazendo com que o iniciante
possa estar apto a realizar da melhor forma
movimentos e técnicas complexas. Os jogos
na iniciação são importantes por propiciar o
desenvolvimento das capacidades físicas e
coordenativas, e o aprofundamento dos fundamentos técnicos específicos da modalidade esportiva.
2- Dimensão Cognitiva – Envolve os
processos cognitivos ou do pensamento. Pode-se dizer que é a “inteligência” do atleta,
sua capacidade de responder a estímulos,
criar estratégias e tomar decisões. Devido ao
caráter dinâmico de uma partida de futsal, o
atleta está o tempo todo tomando decisões
(se chuta ao gol, se passa a bola, para quem
passar, onde se posicionar etc.) quanto melhor a capacidade de tomada de decisão de
um atleta, melhor sua capacidade de fazer
a diferença em um jogo. Pois é matematicamente impossível criar e memorizar um sistema de jogadas específico para cada situação
que se apresentar em uma competição. Nesta
dimensão, que têm relação direta com o intelecto e raciocínio, devem ser considerados
alguns componentes, como: percepção, antecipação, tomada de decisão, memória motora, imaginação do movimento e capacidade
de reação. Através do jogo, o atleta poderá
desenvolver estes aspectos. Podendo o jogo
ser direcionado para um momento mais específico do jogo, mas sem perder a característica da imprevisibilidade.

3- Dimensão Afetivo-Social – Este
domínio diz respeito ao agir, interagir e reagir
com outras pessoas, envolvendo sentimentos.
O homem é um ser que vive e depende da
sociedade, nossa evolução e sobrevivência
só foi possível através destas interações sociais, seja quando formávamos grupos para
caçar animais maiores e mais fortes, ou quando acontecia a permuta de itens necessários
à sobrevivência.

• STOP
Para jogar Stop se desenha uma tabela
em tópicos numa folha de papel para cada jogador. Cada coluna corresponde a um tema,
como: Objeto, Filme, Animal, Cor, Nome, Fruta, Flor, Cidade, Time, etc. De acordo com a
idade e a habilidade e conhecimento da equipe que vai jogar, pode-se dificultar os temas.
Assim que todos estiverem com suas tabelas
feitas na sua folha de papel, joga-se o ‘adedonha’ (os participantes colocam a mão para
trás e falam ‘adedonha’ e mostram as mãos e
os dedos e conforme a quantidade de dedos
é a letra que vai ser direcionada para o jogo).
Assim que a letra é escolhida, os participantes terão que escrever abaixo de cada
tema, uma palavra com início da letra sorteada. Quem terminar primeiro de escrever em
toda a linha com os temas grita: ‘Stop’, e na
mesma hora todos devem largar o lápis e
parar de escrever. Pode-se estipular um tempo, por exemplo, três minutos para escrever
e quem estiver marcando o tempo grita ‘Stop’
e todos param de escrever.
Inicia-se a contagem. Se na hora da
conferência, palavra por palavra, as pessoas estiverem acertando, marca-se 10 pontos
para cada resposta certa. Se alguém escreve
uma mesma palavra que outro jogador, marcará somente 5 pontos, quem não acertar ou
não escrever nada, é 0. Somam-se no final
da linha quantos pontos marcou. Assim se
segue com várias letras. No final, quem fizer
mais pontos é o vencedor.
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• CINCO MARIAS
Material: 5 saquinhos preenchidos com
areia ou arroz, ou tampinhas plásticas de garrafa ou pedrinhas.
As “cinco Marias" que dão nome a brincadeira são os materiais que serão utilizados
(saquinhos com arroz, pedrinhas ou tampinhas). A brincadeira consiste em executar
uma sequência de movimentos com os objetos. Passando por diversas fases sendo que
o vencedor será quem conseguir executar
corretamente todas elas. Quem errar perde
a vez, tendo que retomar na próxima rodada
de onde parou.
Fase 1: As cinco Marias são lançadas
no chão. A pessoa escolhe uma delas e a
joga para o alto. Enquanto essa está no alto
ela deve, com a mesma mão, pegar uma das
outras quatro que ficaram no solo. Feito isso,
deve-se agarrar o saquinho que foi lançado
antes que este caia no chão. Esse movimento
deve ser repetido com os demais saquinhos.
Quem conseguir pegar todas passa para a
próxima fase.
Fase 2: O movimento executado é similar ao anterior, contudo, deve-se pegar nessa
fase os saquinhos que estão no solo de dois
em dois.
Fase 3: O movimento executado é similar aos anteriores, porém deve-se na primeira
vez pegar um dos saquinhos e na segunda
vez os três que restaram de uma vez só.

Fase 5: Todos os saquinhos são colocados de volta ao chão. Com uma das mãos,
o jogador tem de fazer uma ponte - com a
mão esquerda apoiada no solo pelas pontas
do polegar e do indicador. Feito isso, deve
jogar para cima um dos saquinhos, enquanto
passa o outro por baixo da ponte. O jogador
deve pegar o que foi lançado antes que este
caia no chão. O movimento deve ser repetido até que todos os saquinhos tenham sido
passados por debaixo da ponte.
Fase 6: Lança-se todos os saquinhos
para o alto. Com a mão esquerda o jogador
faz um muro na frente das peças, apoiando
o dedo mindinho e a lateral da mão no chão.
Ele deve escolher um dos saquinhos e lançar
para o alto, ao mesmo tempo, deve transpor
cada um deles para o outro lado do muro,
sem deixar cair a que está no ar. O jogo termina quando forem transpostas todas as peças
para o outro lado.

• PEGA-PEGA TUBARÃO
Objetivos: noção espacial, deslocamento multidirecional, percepção temporal, condicionamento físico
Legenda da imagem:
Retângulos: Barcos
Estrela local onde ficam os coletes

Fase 4: O movimento executado é similar aos anteriores, porém dessa vez deve-se
pegar todos os saquinhos que estão no chão
de uma só vez.
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Neste jogo buscamos desenvolver uma
forma diferenciada da brincadeira do Pega-Pega, para grupos do fundamental a melhor
forma de explicar a atividade é através de
uma pequena história. O educador explica
que cada espaço delimitado na quadra (com
cones ou outra forma que preferir) é um barco. E que em cada barco cabem 4 navegantes (podem ser cinco dependendo da quantidade de alunos na turma). O espaço fora
das demarcações é o mar, e este mar está
infestado de tubarões que são os pegadores
nesta brincadeira.
Cada vez que o professor apitar os alunos devem mudar de barco, e quem for pego
por algum tubarão durante este trajeto torna-se outro tubarão. O aluno que foi pego vai
ao centro da quadra e pega um colete esportivo que está disposto neste local e o veste
para identificá-lo como tubarão. No início, a
brincadeira é bem difícil para os pegadores
pois estão em pequeno número, e as opções
de fuga dos marinheiros são diversas. Porém
com o andamento da rodada os pegadores
começam a ter uma vantagem numérica cada
vez maior. Até chegar no ponto em que fica
impossível fugir devido a grande quantidade.
Neste momento, os quatro ou cinco últimos
jogadores sem ser pegos são declarados
vencedores.

• PUXA RABO
Objetivos: noção espacial, deslocamento multidirecional, percepção temporal, condicionamento físico.
Esta é uma ótima atividade para aquecimento e também como conteúdo principal
da aula. Porém a demanda física é alta, e será
necessário algumas pausas para beber água.
Cada aluno receberá um colete e o colocará
pendurado na cintura do shorts, virado para
a parte de trás do corpo. O objetivo é puxar
o colete da cintura dos colegas, que devem
correr, girar ou desviar para se defender. Porém não podem pôr a mão no colete para

se defender. Caso o aluno tenha seu colete
retirado ele deve sentar-se no chão no local
em que perdeu o colete e esperar que algum
colega lhe dê outro, ou que consiga puxar o
de alguém que estava passando perto dele
(sem que este aluno se desloque do lugar)
para voltar ao jogo. Para evitar que algum
aluno mais ágil fique com todos os coletes
enquanto os outros ficam sentados observando existe a regra de que cada aluno pode
carregar dois coletes no máximo, um na mão
e um na cintura. Sendo que só vale atacar
o colete da cintura e não o da mão. Caso
um aluno fique com três coletes ele deverá
doar um para um aluno que está sem. Para
garantir a dinâmica do jogo o professor deve
ter alguns coletes extra consigo para entregar
aos primeiros alunos que foram pegos. Assim tendo mais coletes do que alunos sempre
garante a rotatividade e a diversão de todos.
Outra regra importante é que para arrumar
o colete da cintura o aluno deve agachar no
chão, ou ficar de costas para a parte externa
da quadra. Neste momento ninguém poderá
pegar seu colete.
Outra variação desta brincadeira é o
“modo de eliminação”, neste formato quem
perde o colete está fora, e pode aproveitar o
tempo para beber água e descansar. Esta é
uma brincadeira muito dinâmica que as crianças gostam muito, e não precisa de muita
intervenção direta do professor. Apenas ficar
atento aos que estão com mais coletes que o
permitido, e os que ficam puxando os coletes
na hora em que o perdem.

• QUEIMADA MALUCA
Objetivos: noção espacial, deslocamento multidirecional, percepção temporal, condicionamento físico, pontaria, visão periférica.
Esta é mais uma das diversas variações
de queimada maluca que existem, esta atividade é recomendada a partir do terceiro ano
fundamental, podendo ser utilizada no fundamental II sem nenhum problema.
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O jogo é praticado com duas bolas de
borracha, o objetivo é “queimar” os colegas,
neste caso não há equipes e pode-se utilizar
todo o espaço disponível. Os alunos que estiverem com a posse da bola não podem se
deslocar (nem mesmo os três passos que
são utilizados comumente). Todo o corpo
pode ser queimado, com exceção da cabeça, no caso é preferível jogar com as mãos
também podendo ser queimadas pois evita
que os alunos fiquem amontoados ao redor
de quem está com a bola esperando uma
chance para defender com a mão. Assim o
jogo fica mais dinâmico e as crianças têm
um incentivo maior para fugir dos outros jogadores. Quem for queimado fica sentado no
mesmo lugar em que estava. E para levantar
deve conseguir sair do lugar pegar uma das
bolas do jogo. Pode se levantar ou esticar,
mas não se deslocar. Assim que pegar a bola
o aluno retorna ao jogo e pode queimar os
outros. Quem está com a posse de uma das
bolas ainda pode ser queimado, então precisa ficar atento a outra bola que está em jogo.
O fato de utilizar mais de uma bola deixa o
jogo muito dinâmico e as turmas gostam bastante. Depois que todos conhecem as regras
serve como uma ótima atividade de aquecimento rápido, podendo durar de cinco a dez
minutos.

• JOGO DO RESGATE
Objetivos: Arremessar e pegar, pontaria,
tempo de reação

Os alunos são divididos em dois times
com número igual de jogadores, cada time
ficará de um lado da quadra com um jogador na área do gol do outro lado do campo
(parecido com o coveiro da queimada). Cada
equipe começa com uma bola e o objetivo
é realizar um lançamento completo da área
do gol de um campo ao jogador que está no
campo do outro lado. E este deverá pegar a
bola sem que ela caia no chão ou dependendo da idade e habilidade dos jogadores. O
jogador que conseguir pegar a bola deve ir
para a área junto com o outro jogador e ajudar a realizar os lançamentos. Ganha o time
que conseguir mandar todos os jogadores
para dentro da área primeiro.

• PEGA PEGA GELINHO GELÃO
Objetivos: Aquecimento, noção espacial, deslocamento multidirecional, percepção
temporal, condicionamento físico.
A brincadeira funciona como um pega
pega normal. Porém quando alguma criança
for pega o pegador deve falar as palavras
“gelinho” ou “gelão” caso fale gelinho o aluno
que foi pego deverá abaixar-se e esperar que
alguém salte por cima dele para poder voltar
a correr. Já caso o pegador fale “Gelão” o
aluno que foi pego ficará com as pernas abertas esperando que alguém passe por baixo
para salvá-lo. De tempos em tempos troque
os pegadores até que todos tenham a oportunidade de brincar, e defina um local em que
quem estiver cansado poderá descansar sem
ser pego.

•
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• BRINCADEIRA DO CUBO MÁGICO

• QUEIMADA CASTELO

Objetivos: Raciocínio lógico.
Legenda: Estrelas: Alunos; Triângulos: Cones; Circulo: professor
Os alunos são divididos em duas filas,
cada fila ficará próxima ao fundo da quadra e
o professor se posicionará no centro da quadra. Em frente a cada fila serão colocados três
cones de cores diferentes, porém as cores deverão ser as mesmas para o professor e para
os alunos. O professor deve embaralhar seus
cones, utilizando algum objeto para escondê-los. Em seguida os mostra e sinaliza para que
o primeiro aluno de cada fila corra para seus
cones e copie a combinação apresentada pelo
professor. Vence quem conseguir fazer primeiro.

Objetivos: lançar e pegar, pontaria, força,
agilidade concentração
Legenda: Estrela: Jogadores; Círculos: bolas; triângulos: castelos.
Os alunos serão divididos em duas equipes, uma em cada lado da quadra. Cada equipe deverá defender uma quantidade de castelos
(que são feitos empilhando dois cones em baixo
e um em cima, formando um triângulo. Uma equipe deve tentar derrubar os castelos da outra.
Caso um aluno derrube o seu próprio castelo com a bola ou esbarre nele, o castelo contará como derrubado e pontuarão para a outra
equipe. A brincadeira poderá ser jogada de duas
formas. Podendo reconstruir o castelo então
será contada a quantidade de vezes que foram
derrubados os castelos, ou então Cada castelo
derrubado não poderá ser reconstruído e ganha
quem tiver mais castelos em pé ao término do
jogo. Para que esta atividade seja dinâmica é
necessário que se utilize várias bolas. (cinco pelo
menos). Os alunos devem se organizar da forma
que quiserem para defender ou atacar os castelos do outro time.

• GOL A GOL COLETIVO
Objetivos: lançar e pegar, pontaria, força
Esta atividade é boa para quadras pequenas, em um espaço de tamanho oficial se torna
inviável pois a distância para lançar a bola é muito
grande. A vantagem deste jogo é a simplicidade
das regras, o que o torna muito fácil de explicar
e iniciar. A turma é dividida em dois times, um
de cada lado da quadra, nenhum jogador pode
atravessar para o campo adversário. O professor
deve distribuir várias bolas de borracha para os
times, entre quatro e seis bolas costumam funcionar. O objetivo é lançar a bola do seu campo
e marcar um gol na meta do time adversário.
Vários alunos podem defender o gol ao mesmo
tempo, podem segurar a bola e lançar todos de
uma vez, os times têm liberdade para traçar suas
estratégias desde que não fiquem segurando a
bola por muito tempo. Ganha a equipe que marcar mais gols.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa foram analisados alguns
artigos, teses, livros, vídeos, páginas dedicadas a professores e outros trabalhos científicos
que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior
compreensão da temática apresentada neste
artigo, além da pesquisa bibliográfica também
foi realizado um relato documental do teletrabalho realizado em uma EMEF da zona sul de SP.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho não busca de maneira alguma ser um manual, ou guia para práticas pedagógicas, apenas uma forma de compartilhar informações e ideias que todos nós professores
temos e aplicamos em nossas rotinas nas muitas escolas distribuídas pelo nosso país. E que
infelizmente ainda ficam fechadas apenas para nós mesmos, ou nossos colegas próximos,
hoje podemos ver alguns canais de youtube compartilhando atividades, grupos do facebook,
paginas de Instagram etc. Porém estes ainda são muito poucos, e precisamos descobrir formas de compartilhar nosso trabalho, para poder ajudar no desenvolvimento e crescimento
de nossa profissão.
Muitas vezes a dificuldade que um professor está passando neste momento, já foi vivida
e superada por outro, então precisamos aproximar nossa comunidade nesta profissão tão jovem e que ainda está provando seu valor, frente a outros profissionais de diversas outras áreas.
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O QUANTO O BRINCAR É IMPORTANTE DENTRO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo de pesquisa tem por objetivo, relatar a importância do brincar na
educação infantil. Neste período a criança desenvolve, aprende a conviver em sociedade e é
estimulada no intelectual, motor e cognitivo. Na Educação Infantil o ambiente é propício para o
lúdico, a brincadeira é natural da criança e a sua utilização como ferramenta pedagógica permite
o conhecimento do desenvolvimento infantil. O brincar é uma atividade fundamental para o seu
desenvolvimento e quando brinca a criança aumenta seus desenvolvimentos, na área cognitiva,
biológica, social, afetiva e motor. Brincando a criança se socializa e aprende, podendo reproduzir
sua realidade por meio da imaginação, manifestando assim suas dificuldades e angústias.

Palavras-chave: Aprendizagem; Brincar; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Infantil por um longo tempo foi considerada assistencialista, e atualmente
é considerada como a primeira etapa da Educação básica, em que a criança inicia
o saber formal, desenvolve a socialização e estimula o desenvolvimento intelectual,
cognitivo e motor.
A estimulação na Educação Infantil contribui para o seu aprendizado nos anos posteriores.
É dever da escola contribuir para o desenvolvimento da criança, e o professor de Educação Infantil deverá conhecer e saber o processo de aprendizagem e como essas crianças desenvolvem.
O professor de Educação Infantil necessita ser capaz de organizar o tempo para atender
a criança em toda a sua complexidade. Os brinquedos e jogos fazem parte da infância de todo
ser em que a realidade e o faz humano, de conta se complementam.
O lúdico não deve ser visto somente como diversão, e sim, de grande importância no
processo de aprendizagem na infância. Brincando a criança expõe seus sentimentos.
Para brincar a criança precisa ter autonomia e iniciativa, e realizar a atividade quantas vezes
forem necessárias. O brincar quando é direcionado proporciona uma aprendizagem prazerosa
tanto para as crianças quanto para o professor. O professor é o mediador entre a construção
do conhecimento e a criança e tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil.
Quando brinca e joga a criança se envolve com a brincadeira que deixa transparecer seus
sentimentos e emoções. A atividade lúdica funciona como elo integrador entre os aspectos cognitivos, sociais, motores e afetivos, assim, a partir do brincar, desenvolve-se a facilidade para à
aprendizagem, contribuindo para uma vida saudável, física e mental.
A problemática que será analisada busca compreender a importância do brincar no processo ensino-aprendizagem da Educação Infantil como ferramenta eficiente na construção do
conhecimento infantil, por meio de estímulos necessários na construção de sua aprendizagem.
Tem como objetivo apresentar questões da importância das brincadeiras, como ferramenta pedagógica e prazerosa tanto para a criança quanto para o professor.
A utilização do brincar como instrumento pedagógico vem sendo objeto de constantes
pesquisas e estudos. Nesta perspectiva, neste trabalho de pesquisa, refere-se uma análise dessa
temática destacando a importância do lúdico no processo de ensino e aprendizagem.
O objetivo específico desta, será enfatizar a importância do brincar na aprendizagem, visto
que jogos e brincadeiras são experiências afetivas que se relacionam ao ambiente e devem ser
aplicadas em sala de aula, principalmente em crianças da Educação Infantil.
O Tema: “Os jogos e brincadeiras na Educação Infantil”, tem como justificativa, abordar
a importância do uso de jogos e brincadeiras infantis, como ferramenta no desenvolvimento
do aprendizado. Ao se utilizar um jogo, uma brincadeira, como recurso pedagógico, se permite
que a criança participe da sua aprendizagem, transformando o momento de aprender, em um
exercício de descoberta, de pesquisa, de reflexão, de troca de experiências, de diálogos e de
novas ideias sobre como o aprender pode e deve ser um momento agradável.
Há uma problemática em relação ao tema abordado, que se resume no homem, por excelência, sempre ter manifestado uma tendência lúdica para realizar suas tarefas. Desde muito
cedo, a atividade essencial da criança é brincar, e dessa forma ela consegue se expressar e
comunicar, tornando-se um ser social.
Observando-as, particularmente, em sala de aula, pode-se perceber que elas se utilizam
desse dispositivo para interagirem e assim, estabelecerem novos papéis na sua relação com o
mundo. Sendo assim, é indispensável o trabalho lúdico na educação infantil, visto que muitos
educadores encontram dificuldades para desenvolver essas ações.
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O BRINCAR DENTRO DAS ESCOLAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança na Educação Infantil, por meio
das atividades propostas pelo educador desenvolve a socialização, criando as primeiras
noções de convivência e aprimorando o seu
intelecto, motor e cognitivo.
As instituições de Educação Infantil necessitam proporcionar uma articulação entre atividades de comunicação e ludicidade,
proporcionando a todos os alunos elementos
culturais que enriqueçam o desenvolvimento
e inserção social, com aprendizagens diversificadas realizadas durante atividades de interação, possibilitando o desenvolvimento da
identidade dos alunos.
Em qualquer nível de educação o brincar é uma forma significativa de aprender. Portanto compreender a importância do brincar
possibilita aos professores intervir de maneira
correta, sem descaracterizar o prazer que o
lúdico proporciona.
A incorporação de brincadeiras, jogos
e brinquedos na prática pedagógica podem
desenvolver diferentes atividades que ajudam
em inúmeras aprendizagens.
O RCNEI (1998) esclarece que os educadores da Educação Infantil devem oferecer
condições para aprendizagem por meio das
brincadeiras surgidas de situações pedagógicas ou por aprendizagens orientadas por
adultos, ocorrem de maneira integrada no
processo de desenvolvimento infantil,
Para brincar é preciso que as crianças tenham certa independência para escolher
seus companheiros e os papéis que irão
assumir no interior de um determinado
tema e enredo, cujos desenvolvimentos
dependem unicamente da vontade de
quem brinca. Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas mesmas, as crianças podem
acionar seus pensamentos para a resolução de problemas que lhe são impor-

tantes e significativos. Proporcionando a
brincadeira, portanto, cria-se um espaço
no qual as crianças podem experimentar
o mundo e interiorizar uma compreensão
particular. Sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos (BRASIL, 1998, p.28, v.1).

Algumas brincadeiras proporcionam a
ampliação do conhecimento infantil. O professor deverá auxiliar na estruturação, organizando por meio de oferta de brinquedos ou jogos
e delimitando e organizando o tempo e espaço. As atividades lúdicas sempre estiveram
presentes na vida das crianças, ela brincava
em locais diferentes como na rua, em casa
e na escola, porém essas brincadeiras eram
vistas como passatempo.
A Instituição Escolar é um instrumento
de transformação da sociedade; tem como
finalidade contribuir, junto com outras instâncias na vida social, para que essas transformações se efetivem. O trabalho da escola deve
considerar as crianças como seres sociais e
trabalhar para a sua integração e socialização
na sociedade de forma construtiva.
A Instituição Escolar deve privilegiar
o contexto socioeconômico e cultural, reconhecendo as diferenças entre as crianças e
considerando os valores e a bagagem já adquiridos; ter a preocupação de proporcionar
a todas as crianças um desenvolvimento integral e dinâmico: cognitivo, afetivo, linguístico,
social, moral e físico-motor.
A educação deve dar subsídios às crianças de forma a tornar possível a construção
de sua autonomia, criticidade, criatividade,
responsabilidade e cooperação.
A Instituição Educacional deve se apoiar
na utilização do jogo e de atividades lúdicas.
Contudo a escola não deve utilizar o jogo
apenas como diversão, pois isso levaria as
crianças a viver em um mundo ilusório. A escola não deve basear-se somente no trabalho,
criando um ser formal e técnico.
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O jogo e as brincadeiras na Instituição Escolar tem que ter um sentido para a
aprendizagem e não apenas acontecer para
passar o tempo. Nada impede que esse sentido seja em algumas horas o divertimento, a
descontração, pois, o lazer também é muito
importante e pode ser um objetivo, desde que
planejado anteriormente.
Dentro da escola, as brincadeiras devem ser realizadas com objetivos. O professor, ao incluir um as brincadeiras e jogos em
sua aula, deve estipular o que pretende com
essa atividade, ou seja, quais objetivos ele
pretende alcançar.
Com o auxílio dos jogos e das brincadeiras podemos desenvolver diversas habilidades, trabalhar conteúdos, auxiliar no desenvolvimento cognitivo, motor, etc.; ambos são
excelentes instrumentos de trabalho para o
professor na educação infantil.
As brincadeiras e os jogos devem ser vistos de maneira muito séria pela escola, devido
a sua importância e possibilidades de contribuições para o processo de ensino-aprendizagem.
Nas escolas de educação infantil, onde
o lúdico é tão importante e ao mesmo tempo tão próximo da criança, é de fundamental
importância que se inclua os jogos e brincadeiras nos planejamentos, planos de ensino
e no planejamento escolar.
Freire (1989) chega a dizer que brincar
é tão importante quanto aprender a escrever,
pois os jogos e as brincadeiras trabalham
com o sentido cooperação que é extremamente importante, principalmente na educação infantil, onde as crianças em sua maioria
são bastante egocêntricas.
A utilização de “brinquedos educativos”
é bastante interessante, desde que tenha um
objetivo na utilização, tendo em vista o desenvolvimento da criança, e não somente se
forem dados para as crianças com intenção
de distraí-las por alguns momentos.

Kishimoto (2005) deixa claro que o brinquedo educativo tem duas funções dentro do
ambiente escolar: lúdica, pois proporciona
prazer e diversão e educativa, pelos conhecimentos e habilidades possíveis de serem
desenvolvidos durante sua utilização.
Se a utilização dos jogos na escola é
importante, é de extrema importância que os
professores estejam preparados para utilizar
os mesmos. É necessário que desde o planejamento da atividade, ao estabelecer seus
objetivos, o professor tenha conhecimento do
nível de desenvolvimento em que as crianças
se encontram, sendo fundamental que os professores tenham conhecimento teórico.
O professor deve notar a importância de
acompanhar as brincadeiras, de experimentarem esse contexto imaginário das crianças,
serem participantes e não só estarem para
as observações e manipulações de regras,
brincando juntos com a criança é uma forma
de aproximação mais íntima entre o professor
e as crianças.
A presença do adulto pode estimular a
desafios diferentes no brincar, pois, tornando
as brincadeiras dinâmicas, com grandes desafios e assim mais divertida.
O ambiente escolar a ser explorado pelas crianças deve estimular suas sensações,
afetos, cognição e imaginação. Os professores e os demais da equipe escolar precisam
pensar como o espaço pode ser estruturado para melhor acolher as experiências de
aprendizagem, que são promotoras do desenvolvimento infantil.
É fundamental garantir que o ambiente seja aconchegante, acolhedor, seguro,
estimulante e organizado. É importante que
apresentemos novidades constantemente, e
mudanças. É necessário observar seu efeito
sobre as interações das crianças e avaliar se
os objetivos pretendidos foram atingidos.
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Além de garantir a brincadeira, é necessário permitir a disponibilidade de diferentes
materiais que enriquecem ainda mais as aulas, como caixas de papelão, bolas, cordas,
máscaras, carros, bonecos, sucata, entre outros.
A forma, a quantidade, a variedade dos
objetos e o modo como são dispostos na
sala, podem auxiliar (ou dificultar) o desenvolvimento da autonomia da turma na realização
das atividades. Ao organizar e selecionar os
objetos, o professor deve equilibrar a oferta
de brinquedos convencionais, tradicionais,
industrializados e de materiais menos estruturados (sucata).
As brincadeiras precisam ser resgatadas buscando as raízes, o que se tinha no
passado, que foi ensinado até nos tempos
dos avós, pais e que deve estar presente hoje.
Os professores precisam estar conscientes
que brincar é muitas vezes estimular àquela
criança que não tem nada em casa, e que
pode reviver a aprendizagem de uma maneira
muito mais satisfatória.

O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
As experiências lúdicas das crianças
acontecem no nascimento e vão aprimorando
conforme crescem e ganham mais experiências. No brinquedo acontecem às adaptações
para a solução de problemas é que vão torná-los sujeito autônomo.
Por natureza a criança é lúdica, de movimento, de curiosidade, de espontaneidade.
Ao observar uma criança brincando, nota-se
o quanto ela se concentra na brincadeira, ela
incorpora as suas fantasias e reproduz atitudes do seu cotidiano.
No “faz-de-conta” a criança libera seus
sonhos e medos indo em busca de um lugar
associado a família e a sociedade em que
está inserida, pela construção do seu próprio
ego. Uma criança com atividades lúdicas dife-

renciadas terá mais criatividade, capacidade
crítica e de opinião e se relacionam com os
demais com maior facilidade,
O sentido real, verdadeiro, funcional da
educação lúdica estará garantido se o
educador estiver preparado para realizá-lo. Nada será feito se ele não tiver um
profundo conhecimento sobre os fundamentos essenciais da educação lúdica,
condições suficientes para socializar o
conhecimento e predisposição para levar
isso adiante (ALMEIDA, 2000, p.63).

A criança quando brinca está desenvolvendo a sua própria estruturação e o desenvolvimento da inteligência. No primeiro
período de vida, que é do nascimento até o
surgimento da linguagem, é chamado por Piaget, de sensório-motor.
Esse período é sucedido por outro que
engloba as idades entre um e dois anos de
idade aproximadamente que é chamado de
latência, a fase de “fazer”, nela o brinquedo
serve para manipular, explorar, imitar, centrado na própria criança.
Na aquisição da fala, que ocorre por
volta de um ano e seis meses a dois anos,
a criança entra no período simbólico, conhecido como de primeira infância, período pré-operatório ou intuitivo.
É nesse momento que, segundo Le
Boulch, surge à função de interiorização proporcionando à criança conscientizar-se de
aspectos de seu corpo e exprimi-los, verbalmente, por meio da função simbólica.
A criança começa a representar as atitudes que vive no mundo. Nessa fase e não
consegue resolver problemas mentalmente,
e vai fazê-lo utilizando o corpo. Na primeira
infância a criança vai desenvolvendo-se de
forma qualitativa, elaborando o pensamento
pelo processo simbólico, o brinquedo e o faz-de-conta vão ajudar na estruturação da compreensão da realidade, do tempo, do objeto
e do espaço.
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E gradativamente vai substituindo o
concreto pelo abstrato, podendo utilizar suas
representações mentais para interagir no
mundo e dar suporte para o desenvolvimento
mental, afetivo e social.
Com seis a sete anos a criança começa na fase de cooperação e raciocínio lógico, que é chamada de operatório-concreto. A
criança é capaz de resolver problemas e de
relacionar-se com o outro.
O brinquedo passa a ser mais complexo, sendo a criança capaz de aprender e criar
estratégias e regras dos jogos, explorando situações e desafios, usando o corpo com destreza, representando situações do cotidiano.
Entre dez e doze anos inicia a fase da
adolescência e entra no período operatório-formal ou hipotético-dedutivo. Nessa fase o
adolescente passa a se interessar por problemas hipotéticos. O brinquedo nessa fase está
voltado para jogos esportivos, competições,
desafios, testes de habilidades físicas e intelectuais.
Nas fases de maturação da criança, o
jogo serve como suporte de formação da inteligência, da personalidade, da coordenação
psicomotora e ajuda nas relações com o outro e o meio que está inserido.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
A criança ainda pequena já sabe tomar
decisões, interage com as outras pessoas,
demonstra o que quer com gestos, com olhar
e compreender o mundo da sua forma.
O brincar é a atividade cotidiana da
criança, sendo de extrema importância, pois
é por meio do brincar que a criança toma
decisões, se expressa, reconhece o outro e
si próprio. Sua importância está atrelada a
cultura que a criança recebe na infância.

A criança ao nascer, ainda não sabe
brincar, ela aprende com a relação e interação que tem com o adulto e com os objetos
e brinquedos oferecidos pelo mesmo. Ao observar outras crianças brincando a criança,
aprende e pode reinventar novas brincadeiras
e assim vai garantindo a cultura lúdica. Na
Educação de crianças de creche é necessário
associar a educação ao cuidado.
É dever das creches e pré-escolas ter
material de qualidade para oferecer às crianças, levando em conta a durabilidade e se
será atrativo para as crianças. A criança ao
ingressar na creche inicia a sua construção
de uma imagem positiva do mundo e de si,
por meio do carinho e afeto que se dará a
relação com o professor, criando vínculos.
Utilizando seus órgãos do sentido para
conhecer e explorar os objetos. O adulto é
o primeiro brinquedo do bebê, quando ele
conversa e brinca, uma das brincadeiras mais
utilizadas pelo adulto é o esconde e esconde,
escondendo o objeto do bebê.
Em torno dos seis meses os bebês
utilizam as mãos para manipular os objetos,
nessa fase a criança “pensa” por meio das
mãos usa o corpo como instrumento de conhecimento. O professor da creche deve levar
em conta que cada criança é diferente da
outra, umas mais avançadas e com ritmos
diferentes.
Dispor de um tempo mais longo, em
ambientes com variedade de brinquedos,
atende os diferentes ritmos das crianças e
respeita a diversidade de seus interesses. Ao
brincar a criança usa diferentes formas de
linguagem e expressão: com gestos, na fala,
quando desenha, quando constrói e imita,
brinca com sons e canta,
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Brincar é uma parte fundamental da
aprendizagem e do desenvolvimento nos
primeiros anos de vida. As crianças brincam instintivamente e, portanto, os adultos deveriam aproveitar essa inclinação
“natural”. Crianças que brincam confiantes tornam-se aprendizes vitalícios, capazes de pensar de forma abstrata e independente, assim como de correr riscos a
fim de resolver problemas e aperfeiçoar
sua compreensão. . Significa que os programas de educação infantil inicial devem
estar baseados em atividades lúdicas
como princípio central das experiências
de aprendizagem. Isso é bastante difícil
de conseguir na vigência de práticas excessivamente prescritivas em termos de
conteúdo curricular. Crianças pequenas
alcançam a compreensão através de experiências que fazem sentido para elas e
nas quais podem usar seus conhecimentos prévios. O brincar proporciona essa
base essencial. É muito importante que as
crianças aprendam a valorizar suas brincadeiras, o que só pode acontecer se elas
forem igualmente valorizadas por aqueles
que as cercam. . Brincar mantém as crianças física e mentalmente ativas (MOYLES,
2009, p. 19).

A criança aprende a falar por gestos por
meio dos olhares e por último usa a palavra
para comunicar-se. Nas brincadeiras, a criança relaciona os nomes dos objetos e situações do seu dia-a-dia e por meio da imitação
desenvolve a linguagem.
As imitações das crianças no início
surgem como repetição das ações que elas
observam do adulto, depois sua imaginação
vai adquirindo imaginação e a criança vai assumindo personagens na brincadeira. Com
idade de três a quatro anos surge desenvolvimento simbólico, que é um período em que
a criança utiliza roteiros que possibilitam desenvolver a brincadeira.
A criança aprende a falar em casa utilizando a linguagem de sua família. A linguagem vai se ampliando, quando ela tem oportunidade de vivenciar no meio de diferentes

gêneros textuais: conversa cotidiana, história,
livro, desenho, pintura, TV, rádio, computador,
música, dança, embalagens de alimentos.
São diferentes formas de representar
significados no mundo letrado. A criança vai
diferenciando aos poucos a fala de sua mãe
e o som da televisão e vai compreendendo
o mundo ao seu redor. Assim a criança tenta reproduzir por meio da linguagem o que
vivenciou na escola ou com seus familiares.
Para realizar a integração das crianças,
o melhor é iniciar com brincadeiras conhecidas por todas, depois que a criança adquirir
confiança, ensinam-se novos jogos.
Algumas crianças gostam de brincar
sozinhas e outras juntas. É importante criar
espaços para a criança brincar sozinha e em
grupo. As crianças são diferentes umas das
outras, na forma de pensar e pensar, e de
relacionar-se com os outros, e de suas preferências.
Para aprender novas maneiras de brincar, a criança necessita ter contato diário com
outras crianças mais velhas em espaços dentro e fora da escola. A mediação do adulto
durante as brincadeiras é essencial para o
desenvolvimento da autonomia dos alunos.
Durante a brincadeira pode surgir alguns confronto, que deverá ter a intervenção da professora, para que elas possam
controlar seus sentimentos, compartilhar os
brinquedos. Essa intervenção do professor é
importante para a criança saber lidar com os
conflitos.
Para se desenvolver de forma saudável, a criança necessita exercitar o corpo com
movimentos. Um ambiente tranquilo favorece
a exploração, e leva a criança a observar as
outras crianças que brincam, a escolher o que
quer e como quer fazer e com quem querem
brincar, a criança aprende sem medo.
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A independência e a autonomia se dão
quando o professor deixa a criança escolher
seus brinquedos e brincadeiras, aprende a ter
responsabilidade e noções de democracia,
quando respeita o espaço do outro, a guardar
os brinquedos e emprestar.
Quando brinca com brincadeiras que a
família ensinou a criança esta construindo a
sua identidade e compreende que as crianças
brincam de formas diferentes.
O brincar é um dos eixos importantes
do trabalho pedagógico, é necessário observar e acompanhar cada criança para verificar
suas evoluções nas brincadeiras e brinquedos
prediletos. Vale ressaltar que a falta de espaço
e material diversificado para o brincar, pode
prejudicar o desenvolvimento das crianças.
De acordo com Borba, 2007, a brincadeira para as crianças é uma forma privilegiada de interação com outros sujeitos, adultos ou
crianças, e com os objetos e a natureza que
está à sua volta.
Quando brincam as crianças se apropriam com criatividade, diversas formas de
ação social tipicamente humanas e de práticas
sociais específicas dos grupos aos quais pertencem, aprendendo sobre si e sobre o mundo
em que vivem.
Precisamos entender que a infância é
um período em que o ser humano está se
constituindo culturalmente, no qual a brincadeira assume importância fundamental como
forma de participação social e como atividade
que possibilita a apropriação, a ressignificação
e a reelaboração da cultura pelas crianças.
É por meio da observação diária dos
interesses e da evolução do brincar das crianças que se pode acompanhar a qualidade do
trabalho pedagógico realizado.
A Educação Infantil é uma importante
fase que constrói os pilares da educação e
desenvolvimento da criança, o que necessita
de observação e registros de suas atividades.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
As diferentes abordagens pedagógicas
enfocadas no brincar como também os estudos da psicologia infantil relacionadas ao
lúdico permitiram a constituição da criança
como um ser brincante (Wajskop, 1995) e
as brincadeiras deveriam ser utilizados como
uma atividade significativa e essencial para a
educação infantil.
A criança quando brinca de faz de conta, ela supõe o que o outro pensa, e procura
manter seu comportamento de acordo com
as regras sociais e culturais as quais está
inserida. Para Vygotsky (1984), a criança, ao
brincar de faz de conta, cria uma situação
imaginária podendo assumir diferentes papéis.
Alguns autores afirmam que a criança,
enquanto brinca se constitui como indivíduo
diferente, entra em contato com diferentes papéis sociais,
A brincadeira e a aprendizagem não podem ser consideradas como ações com
objetivos distintos. O jogo e a brincadeira
são por si só, uma situação de aprendizagem. As regras e a imaginação favorecem o comportamento além dos habituais. Nos jogos e brincadeiras a criança
age como se fosse maior que a realidade,
isto inegavelmente contribui de forma intensa e especial para o desenvolvimento
(QUEIRÓS; MARTINS apud VYGOSTSKY,
2002, p. 6).

A criança interpreta enquanto ela brinca
situações que lhe causaram alegria, ansiedade, medo e raiva o que favorece uma compreensão de seus conflitos e emoções.
A brincadeira deve ser privilegiada no
contexto educacional devido aos seus inúmeros benefícios que a brincadeira proporciona,
e as possibilidades que se criam em trabalhar
diferentes conteúdos de forma lúdica.
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Não é preciso espaço estruturado ou
brinquedos caros e complexos para acontecer uma brincadeira. Espaços simples, com
brinquedos fáceis de serem encontrados e
manipulados podem se transformar em grandes aliados para o desenvolvimento infantil.
O desenvolvimento infantil está em
constante processo de mudanças, e as crianças estão desenvolvendo suas potencialidades mais cedo em relação às teorias existentes (QUEIROZ; MARTINS apud VYGOSTSKY,
2002).
Os cuidados com o recém-nascido e os
estímulos que o bebê recebe hoje são diferentes dos cuidados de algumas décadas atrás.
A mudança de hábitos e atitudes dos adultos
com o recém-nascido ocasionou mudanças
em todo o desenvolvimento infantil.
As diferentes áreas do cérebro da criança se desenvolvem pelos estímulos que recebe nos sete primeiros anos de vida. As
crianças de hoje são muito mais estimuladas
do que a de décadas passadas, ocorrendo situações de grande aprendizagem (QUEIROZ;
MARTINS apud VYGOSTSKY, 2002).

O desenvolvimento infantil precisa acontecer, ao mesmo tempo, nas diferentes áreas
para que tenha o equilíbrio necessário e a
criança se desenvolva como um todo. Quando o desenvolvimento ocorre apenas em uma
área, as outras ficarão em atraso, e a criança
ficará desequilibrada. Algumas crianças ficam
muito tempo em frente da televisão ou com jogos eletrônicos, as imagens estimulam a área
cognitiva, mas a criança não está desenvolvendo as áreas afetiva e motora (QUEIROZ;
MARTINS apud VYGOSTSKY, 2002).
É importante conhecer as características das crianças para saber quais são as potencialidades que estão sendo desenvolvidas
e quais as que não estão sendo desenvolvidas, e os malefícios que esse desequilíbrio
pode causar no desenvolvimento da criança.
A criança deve ser encarada sob três
dimensões: a corporal, a afetiva e a cognitiva, que devem se desenvolver ao mesmo
tempo. O professor pode adaptar o conteúdo
às brincadeiras e aos jogos, em que estará
trabalhando a motricidade, a área cognitiva e
afetiva de seus alunos.

Os pais trabalham e as famílias estão
menores, e assim as crianças frequentam
cada vez mais cedo, berçários e creches,
onde recebem estímulos diferentes dos que
as crianças que são cuidadas por parentes e
só frequentavam com sete anos
Nos dias atuais, a criança se desenvolve antes do tempo, pois algumas habilidades foram estimuladas. Expressando suas
vontades, e seu intelecto é mais ativo. Mas
apresenta diferentes formas de ansiedade,
de medos e de insegurança com as quais
o educador deve trabalhar (QUEIROZ; MARTINS apud VYGOSTSKY, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o presente trabalho o brincar é a mais importante das atividades da infância,
pois a criança necessita brincar, jogar, criar e inventar para manter seu equilíbrio com o mundo.
O brincar, por sua essência, é educativo e contribui para o desenvolvimento infantil.
Brincar é uma função indispensável à criança. O brincar é uma ferramenta pedagógica que
poderá ser utilizada pelo professor para a obtenção de melhores resultados no processo ensino-aprendizagem.
Durante a brincadeira, a criança estabelece decisões, resolve seus conflitos, vence desafios, descobre novas alternativas e cria novas possibilidades de invenções.
O jogo, o brinquedo e a brincadeira são instrumentos no processo pedagógico são importantes ferramentas que auxiliam no desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, psicológico
e social da criança.
Os professores da Educação Infantil necessitam compreender a afetividade, que está
presente no educar e cuidar, sendo de extrema importância no desenvolvimento das crianças.
A importância da utilização dos brinquedos, jogos e brincadeiras na prática pedagógica na Educação Infantil é uma realidade que se impõe ao professor. Brinquedos não devem
ser explorados só como lazer, mas também como elementos bastante enriquecedores para
promover a aprendizagem.
A Educação Infantil deve preocupar-se em desenvolver habilidades e capacidades da
criança na Educação Infantil, proporcionando à criança um envolvimento no processo educacional, na busca de realizações nos vários aspectos sociais, econômicos, político, cognitivo
e emocional, para que seja capaz de ser membro ativo na sociedade com possibilidades de
transformá-la.
Os professores precisam estar cientes de que a brincadeira é de extrema necessidade
e que traz diversas contribuições para o desenvolvimento Infantil.
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MOVIMENTO/ AMBIENTE BENEFÍCIOS PARA A INCLUSÃO DO
ALUNO AUTISTA
RESUMO: Na presente pesquisa serão analisados os benefícios do movimento e ambiente para
a criança autista, destacando que o mesmo faz parte, sobretudo, do mundo infantil, visando a
inclusão social. Todas as crianças aprendem de forma significativa, constroem o conhecimento de
si mesmos e do contexto em que vivem, brincam, aprendem, exploram e se descobrem. Para as
crianças autistas, o movimento pode contribuir para vencer as questões frágeis que apresentam na
parte do equilíbrio, coordenação, socialização, flexibilidade e planejamento motor. Se o movimento
não estiver presente na rotina do autista pode prejudicar na sua inclusão e independência para
realização de tarefas como caminhar, vestir uma roupa.

Palavras-chave: Movimento; Benefícios; Inclusão; Autista.
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INTRODUÇÃO

D

esde que nascem as crianças utilizam principalmente do movimento corporal
para relacionar-se com o outro, expor suas vontades e interagirem com o meio ao
qual se encontram inseridas. Além de ser uma ferramenta de auxílio no processo
do desenvolvimento das habilidades da criança autista, ajuda principalmente, nas aptidões
sociais e motoras.
Assim acredita-se que o trabalho com o movimento corporal seja de muita importância
nas ações de todas as crianças já que, principalmente, nos primeiros anos de vida ele torna-se mais evidente na vida da mesma, pois é principalmente por meio do movimento que ela
explora tudo aquilo que é diferente.
Ao movimentar-se, qualquer criança ativa todo o seu corpo e assim relaciona-se com
tudo e todos que se encontram ao seu redor. A partir dessa compreensão, defende-se, que o
desenvolvimento motor auxilia a origem de diferentes funções, sejam elas: psicológicas como:
a atenção, o raciocínio, a memória, a linguagem, dentre outras.
Com os benefícios do movimento para a criança autista pode-se destacar a melhora
na resistência, força, flexibilidade, manutenção e perda de peso. Na parte comportamental,
observa-se diminuição de movimentos estereotipados do autista, bem como diminuição de
comportamentos agressivos e com isso visa-se a inclusão do mesmo.
Os benefícios do movimento e ambiente para o autista visando a inclusão é a base
central desta pesquisa.No presente trabalho buscou-se entender as características desenvolvimentistas da criança autista e os benefícios do movimento no desenvolvimento e inclusão,
e como o educador deve agir/interagir como facilitador desse desenvolvimento por meio do
mesmo.
O presente trabalho configura-se como pesquisa bibliográfica, centrando seu foco e
objetivo nos benefícios que o movimento traz para a criança autista visando a inclusão.
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COMO O MOVIMENTO E AMBIENTE
TRAZEM BENEFÍCIOS PARA A
INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA
No ano de 1911, o psiquiatra Eugène
Bleuler, foi o primeiro a falar sobre o termo autismo, com o objetivo de colocar em destaque
uma síndrome noológica, onde a mesma se
manifesta por pessoas com dificuldades de
contato com o mundo real e a dificuldade ou
ausência de habilidades comunicativas (BELISÁRIO JÚNIOR; CUNHA, 2010).
Porém, foi o psiquiatra Plouller que colocou este termo dentro da literatura psiquiátrica desde o ano de 1906 (GAUDERER, 1993).
Pode-se destacar também, que o psiquiatra
Leo Kanner no ano de 1943, apresentou um
grupo de crianças com algumas características em comum e com um grau de lesão alto,
onde a mais que se destacava era a incapacidade de relação com as demais pessoas
(GAUDERER, 1993).
Observa-se no Brasil uma grande ampliação sobre o debate entre a relação e a
integração onde se pode encontrar alguns
pontos fortes sobre a complexidade, e destaca-se dois focos de problematização: formação dos professores, polêmica em relação ao
conhecimento pedagógico e o conhecimento
específico sobre a educação especial, atendimento oferecidos aos sujeitos considerados
“graves”, dentre outros (BAPTISTA; BOSA et
al, 2002).
De acordo com lei 9.394/96, as escolas
regulares começaram a aceitar alunos com
necessidades especiais, é muito importante essa interação social entre crianças com
qualquer tipo de síndrome, principalmente
as crianças com autismo, com isso pode-se
melhorar o quadro dos mesmos (BAPTISTA;
BOSA et al, 2002).

Se voltarmos no tempo e pensarmos
sobre a infância antigamente, conclui-se que
as brincadeiras fizeram e ainda fazem parte
na vida das crianças, representando uma importante etapa da vida.
As brincadeiras, os jogos, aconteciam
nas praças, nas ruas e havia espaço e tempo
para as crianças brincarem.Segundo Vygotsky (1998), defende que o indivíduo é um
resultado de um processo sócio-histórico, ou
seja, a aprendizagem ocorre através da interação do sujeito com o meio.
Assim, a necessidade de trabalhar
com o movimento do corpo tem a função de
mostrar a importância de incentivar qualquer
criança a descobrir o corpo, isso através das
muitas linguagens que geram expressões próprias, significativas, por meio de um trabalho
que crie possibilidade de integração do corpo
com a mente.
Segundo Fonseca (1988), referente às
produções em educação especial, na forma
de teses e dissertações, mostrou que se torna claro que é através do movimento que a
mente de qualquer criança se organiza, o que
caracteriza sua importância em relação ao desenvolvimento do humano, pois é através da
mente que se inicia a inteligência prática, ou
seja, a formação de hábitos,
Por aqui se demonstra que os músculos
(como órgãos efetores por excelência) são
os instrumentos privilegiados pelos quais
os seres humanos comunicam e materializam os seus pensamentos e sentimentos.
O movimento voluntário e o ajustamento
postural são as chaves da inteligência e
da comunicação humanas. O pensamento é o corolário da ação; os dois são, nem
mais nem menos, as duas facetas sublimes da atividade psíquica superior. Foi
assim que a consciência humana evoluiu
historicamente (aspecto filogenético), e é
assim que se opera a formação da inteligência da criança (aspecto ontogenético),
(FONSECA, 1988, p.139).
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Para a criança autista, deve-se ter como
prioridade a ajuda para a mesma, de modo
que esta possa ter uma percepção adequada
de si mesma, compreendendo suas possibilidades e limitações reais e, ao mesmo tempo,
auxiliá-la a se expressar corporalmente com
maior liberdade, conquistando e aperfeiçoando novas competências motoras.
Escolher atividades de movimentos corporais que melhor se enquadram no perfil do
autista e fornecer orientação física ou verbal
para conduzir o treinamento contribui, para alcançar saúde e qualidade de vida, reduzindo
o risco de doenças como obesidade, hipertensão, diabetes e depressão, entre outras.
O movimento auxilia a criança autista a
adquirir o estágio no processo da perfeição
motora até o final do desenvolvimento e nos
seus aspectos neurológicos de maturação.
Não se discute que o exercício físico,
ou seja, o movimento é muito importante e
necessário para o desenvolvimento mental,
corporal e emocional do ser humano principalmente da criança autista. O movimento estimula a respiração, a circulação, o aparelho
digestivo, além de fortalecer os ossos, músculos e aumentar a capacidade física geral,
dando ao corpo um pleno desenvolvimento.
Quanto às partes: cognitiva e neurológica, se a criança possuir bom controle motor
poderá explorar o mundo exterior, fazendo
com que experiências concretas que auxiliam
ampliar seu repertório de atividades e ajudar
a solucionar problemas, adquirindo assim várias noções básicas para seu desenvolvimento intelectual, o que permitirá também tomar
conhecimento do mundo que a rodeia e ter
domínio da relação corpo e o meio.

O movimento é muito importante para o
pleno desenvolvimento de qualquer criança,
inclusive a criança autista. Desde o nascimento, ela já passa a utilizar o próprio corpo para
interagir com o ambiente e com as pessoas.
A partir desse aspecto a criança autista vai gradativamente aperfeiçoando os movimentos, para entender o mundo ao seu redor.
Com isso, passa a manusear objetos, engatinhar, caminhar, correr, saltar e brincar. Enfim,
as crianças utilizam o movimento como meio
de expressar suas emoções e seus pensamentos.
Os estímulos recebidos pela criança
na infância não caminham sozinhos, pois, ao
mesmo tempo em que está recebendo estímulos sensoriais, recebe estímulos visuais,
auditivos, verbais, sociais etc.
É nesse momento que a construção
dos conhecimentos cognitivos é estimulada
inicialmente, preparando a criança autista
para a exploração e compreensão dos ambientes sociais,
[...] o corpo da criança cresce e seu comportamento cresce; ela forma sua “mente”
do mesmo modo que forma seu corpo
– através dos processos do desenvolvimento. À medida que seu sistema nervoso sofre diferenciações ligadas ao crescimento, as formas de seu comportamento
também se diferenciam. Numa idade, ela
agarra objetos com a mão inteira; em idade posterior, apanha os objetos com uma
oposição clara entre polegar e indicador –
a diferenciação neural produz especialização da função e um novo comportamento
(GESELL; AMATRUDA, 1990, p. 3).
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Portanto, o movimento é utilizado como
uma linguagem, tanto para agir com o meio
físico como para se comunicar com as pessoas. Por isso, a escola deve criar situações
favoráveis para que a criança se desenvolva
de tal forma que amplie os conhecimentos
sobre si mesma, explore o ambiente físico e
social e supere desafios.
Atualmente há muitas discussões sobre
e em torno da inclusão social, o deficiente
continua ainda sofrendo muito com o preconceito pelo motivo da diferença. Em vários segmentos da sociedade há um discurso sobre
a inclusão, dentre esses o ambiente escolar.
A inclusão no ambiente escolar é algo importante, que vem crescendo e se efetivando,
mesmo com dificuldades, sempre superando
uma história de discriminação e preconceito.
Além disso, tem provocado muitos questionamentos e dúvidas.
Diante disso, pode-se concluir que a
inclusão do jeito que está se efetivando, está
muito longe do seu ideal, e não está dentro
dos padrões estabelecidos pela Declaração
de Salamanca (1994), a qual trata dos princípios, a política e a prática da educação para
as necessidades especiais e recomenda que
as escolas se ajustem às necessidades de
todos os alunos.
As pesquisas dizem que a inclusão escolar não está agindo de forma adequada,
além de estar longe do ideal, não há interesse
e nem investimento sobre isso. Pois incluir um
aluno na escola, não significa apenas mudá-lo de endereço, de escola ou sair da classe
especial e ir para a classe regular. Existem
muitos outros pontos importantes envolvidos
em tudo isso, que são deixados de lado e
desconsiderados ao se efetivar a inclusão
escolar.

O futuro da inclusão escolar dependerá
de um esforço e trabalho coletivo com uma
meta comum de garantir uma educação melhor e de qualidade para todos. Se faz necessário muito estudo e pesquisa para ampliar o
conhecimento e testar formas que viabilizem
a verdadeira inclusão escolar.
A escola inclusiva tem a finalidade de
promover a educação para todos. Abre espaço para que todos os alunos possam conviver,
interagir e aprender juntos. As barreiras de
algumas pessoas com deficiência são quase
sempre o que atrapalha o aprendizado. O objetivo principal da escola inclusiva é romper e
quebrar essas barreiras e transformar a educação em igualdade para todos. Dar o direito
e oportunidades de todos serem iguais.
De acordo com Aranha (2004), escola inclusiva é aquela que garante um ensino
de qualidade aos seus alunos, respeitando e
reconhecendo a diversidade e respondendo
a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades.
Na verdade, a escola para ser inclusiva
precisa garantir a permanência e o sucesso
de todos os alunos, e isso se torna um desafio
a todos. A escola, para se tornar uma escola
inclusiva de sucesso, necessita da participação e interação de todos. Desde as pessoas
envolvidas no processo educacional (direção,
docentes e discentes) até a comunidade em
geral. Na interpretação de Saviani (2001), diz
que o papel do professor no processo de inclusão é fundamental, pois ele é mediador do
processo ensino/aprendizagem.
É de muita importância sempre lembrar
que uma escola para se tornar e se manter
inclusiva necessita de muitas coisas e percebe-se que não é fácil colocar tudo isso em
prática.
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Muitas escolas incluem os alunos com
deficiência na sala regular e pensam que é
simples assim. A escola inclusiva é muito
mais. A escola só passa a ser inclusiva quando todas as barreiras existentes (preconceito,
medo e etc.) forem removidas, mas segundo
Mantoan (1997), a inclusão de alunos com
alguma deficiência tem sido politizada por diferentes segmentos.
Para a construção de uma educação inclusiva, é de suma importância trabalhar com
salas de aula heterogêneas que possuem alunos diferentes um do outro, e atividades como
movimento que além dos benefícios o mesmo
trabalha com o desenvolvimento gerando diversas discussões, pois, possuem diversas
correntes da psicologia como um suporte fundamental para a criança autista.
Além de trazer vários benefícios para
o desenvolvimento do autista, o movimento
oportuniza a vivência nas interações humanas. Isso contribui para que as diferenças de
cada um sejam respeitadas e todos aprendam a viver a diversidade.
Para que todos os alunos possam se beneficiar de um ensino justo e de qualidade, é
importante que os professores proporcionem
um ensino com diversidades de metodologias
e sempre variando as estratégias. Umas das
principais metodologias e estratégias que podem auxiliar os autistas é o movimento e um
ambiente para se movimentarem, pois auxilia
os alunos autistas a desenvolverem suas potencialidades. Segundo Wallon:

Através do movimento, o ato insere-se
no instante presente. Mas ele pode, pelas suas condições e objetivos, pertencer
apenas ao meio ambiente concreto: é o
ato motor propriamente dito; ou tender
para fins atualmente irrealizáveis ou pressupor meios que não dependem nem das
circunstâncias brutas nem das capacidades motoras do sujeito: de imediatamente eficiente, o movimento torna-se então
técnico ou simbólico e refere-se ao plano da representação e do conhecimento
(WALLON, 1968, p.155).

Além disso, as crianças autistas necessitam de um ambiente para exercerem
sua criatividade e para contestarem o que
desaprovam. Assim, de acordo Horn (2004,
p.17), estabelece-se uma reciprocidade que
o acompanhará pelo resto da vida, e, nesse
aspecto, a união do sujeito com o ambiente
desempenha um papel fundamental.
Por isso, em um ambiente sem estímulos, no qual as crianças autistas não possam
interagir desde tenra idade umas com as outras, com os adultos e com objetos e materiais
diversos, esse processo de desenvolvimento
não ocorrerá em sua plenitude.
A partir desse entendimento, acredita-se que o comportamento dessas crianças é
fortemente determinado pelas características
das situações reais em que se encontram,
seja nas situações imaginárias vividas pela
criança, como o faz de conta. A mesma é
levada a agir no âmbito da zona de desenvolvimento proximal, tendo em vista que se
comporta de maneira sempre mais avançada
do que na vida real.
Nesse processo, o movimento aparece
como importante promotor de desenvolvimento, constituindo-se em uma atividade em que
a criança autista aprende a atuar em uma
esfera cognitiva que depende de motivações
internas.

31 - julho/2021 - Educar FCE

278

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

Portanto, é fundamental a criança ter
um ambiente povoado de objetos com os
quais possa criar, imaginar, construir e, em
especial, um espaço para brincar, ou seja,
movimentar. Isso pode ser o ponto principal
de uma educação inclusiva, a partir da qual
permitam formas que auxiliam qualquer criança a compreender os problemas e valorizar
as diferenças e particularidades.
A corrente cognitivista, destaca que a
função desempenhada pelas experiências espaciais nos primeiros anos de vida de qualquer criança constrói estruturas sensoriais,
O espaço físico isolado do ambiente só
existe na cabeça dos adultos para medi-lo, para vendê-lo, para guardá-lo. Para a
criança, existe o espaço-olegário, o espaço medo, o espaço-proteção, o espaço-mistério, o espaço-descoberta, enfim, os
espaços de liberdade ou de opressão(LIMA, 2001, p.30).

Portanto, não basta ter apenas um ambiente organizado de modo a desafiar suas
competências; é preciso que as crianças,
principalmente as autistas, interajam com
esse espaço para vivê-lo intencionalmente.
De acordo com Rossetti Ferreira, apud
Horn (2004), isso quer dizer que essas vivências, na realidade, estruturam-se em uma
rede de relações e expressam-se em papéis
que todas as crianças desempenham em um
contexto no qual os móveis, os materiais, os
rituais de rotina, a professora e a vida das
crianças fora da escola interferem nessas vivências.
Todos, inclusive a escola, devem tomar
para si mesmos a responsabilidade de todos
os alunos e nunca correr o risco de negar as
necessidades dos alunos com autismo, pois,
uma escola inclusiva é uma escola para todos, capaz de lidar com diferenças e levar
todos os alunos para um processo de conhecimento e inserção cultural (HORN, 2004).

Enfim, se a escola despertar a emoção humana, a fantasia e a imaginação, por
meio da prática do movimento e um ambiente
agradável, certamente contribuirão na formação de seres mais conscientes e reflexivos.
Como premissa para essa práxis pedagógica
torna-se essencial que o educador conheça
os benefícios do movimento e do ambiente,
e o que cada um traz como temática e saiba
como os se relacionam e se beneficiam ao
movimentar-se (HORN, 2004).
Espera-se, por fim, diante do que foi
dito, que o presente trabalho contribua como
um possível caminho para a efetivação desta
prática nas escolas, como proposta inclusiva,
pois nos dá condições para desenvolver a
inclusão e não somente no atendimento especializado e sim nas vivências do dia-a-dia
dos alunos e que saiam da unidade escolar,
contagiando as famílias e os amigos que cercam o cotidiano dos alunos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para analisar as diversas facetas do assunto, a pesquisa contará com uma revisão
bibliográfica sobre a temática através de uma
análise documental do assunto abordado.
A metodologia que pudesse ser adotada seria através de brincadeiras com movimentos, onde as mesmas visam proporcionar
um ensino individualizado e em grupo à criança autista, seja em ambiente interno da sala
de aula ou no ambiente externo.
Acredita-se que com apenas uma metodologia aplicada limita-se diante a diversidade
das crianças. De acordo com Oliveira (2000)
o brincar não se resume em somente recrear,
e sim no desenvolvimento integral da criança. Colaborando de uma das maneiras mais
complexas de comunicação, ou seja, ela consegue se comunicar com ela mesma e com o
mundo, proporcionando a inclusão de todos.
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Sendo assim, através de brincadeiras,
adotam-se diversos processos pedagógicos que, de uma maneira compreensível, as
mesmas possam se encaixar a cada criança,
sempre, respeitando a capacidade, as competências, os níveis intelectuais e as características a serem desenvolvidas.
Diante desse aspecto, o professor torna-se mediador do processo educativo de
cada crianças, sempre respeitando a individualidade de cada uma, oferecendo chances
para que as mesmas realizem verdadeiras
aprendizagens de forma significativa.
É dever do professor observar e avaliar
o desenvolvimento de cada criança, promovendo brincadeiras com movimento, como:
social, afetivo, cognitivo e psicomotor. Durante
esse processo, o professor deve-se fazer uma
reflexão sobre a parte pedagógica e se for
necessário adequar sempre o currículo para
alcançar os objetivos propostos.

Destaca-se o quanto são importantes
e essenciais a observação e a definição dos
objetivos propostos para o desenvolvimento
das atividades e estratégias a serem desenvolvidas, aplicação de técnicas e recursos
adequados, para que cada criança possa
ter êxito e consigam explorar completamente suas potencialidades, sempre respeitando
as características pessoais, as capacidades
e diferenças no processo de aprendizagem e
inclusão social.

Segundo a afirmação de Zanluchi
(2005, p. 91) diz que: “A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação lúdica de
seu dia-a-dia”, com isso, brincando, as crianças estarão mais desenvolvidas e preparadas
em todos os sentidos (afetivo, cognitivo e motor), para exercer o controle e obter melhores
resultados durante sua trajetória de vida.
Enfim, cada criança, inclusive a autista
através de brincadeiras com movimento e um
ambiente motivador, ela consegue se interagir
com todos ao seu redor e com ela mesma,
criando independência e criatividade, expondo ideias e aprimorando todos os tipos de
linguagem como: oral e escrita, musical, matemática e principalmente corporal para proporcionar sua inclusão (ZANLUCHI, 2005).
A utilização de diversos métodos e estratégias facilitam a aprendizagem das crianças e através de brincadeiras que envolvam
movimentos, tornam a escola mais motivadora, fazendo com que cada criança tenha uma
relação afetiva com todos ao seu redor construindo uma base sólida em todo processo de
aprendizagem e inclusão social (ZANLUCHI,
2005).

A criança autista deve apropriar-se de
diferentes tipos de linguagem (oral, escrita,
matemática, corporal, plástica e musical) para
expressar o seu comportamento, compreender, comunicar e se incluir.
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PSICOMOTRICIDADE E A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CÊNICO
RESUMO: Os movimentos psicomotores são movimentos corporais comandados pela mente, eles
envolvem aspectos motores e psíquicos da criança durante a realização de uma atividade física
e uma grande influência que a dança traz para esse desenvolvimento psicomotor é justamente
por ela envolver uma atividade física de movimento total do corpo, onde há uma grande e
importante manifestação intrínseca, reunindo a mente e a subjetividade ao trabalho corporal.
Dançar é sentir-se livre, onde o próprio sujeito se encontra e obtém uma maneira de se ver e de
ver o mundo, sentindo completamente o corpo e usando-o para conhecer outros sentimentos e
sensações através de suas expressões corporais. A psicomotricidade está ligada à afetividade e
a personalidade, pois o sujeito utiliza seu corpo através de movimentos para poder se expressar,
e essa psicomotricidade deve ser trabalhada na infância da criança, e a dança vem como
um importante conteúdo para essa questão, pois existem crianças que não gostam muito de
brincadeiras e de jogos ou não tem uma maturação suficiente a qual sua faixa etária permite a
fazer uma prática mais eficiente, como correr, subir em objetos, chutar, pular, entre outros. Assim,
devem-se empregar experiências motoras desenvolvimentistas apropriadas, que estejam dentro
do nível de habilidade do indivíduo, estabelecendo objetivos razoáveis para um desempenho
dentro dos limites de suas habilidades.

Palavras-chave: Dança; Desempenho Psicomotor; Atividade Motora.
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INTRODUÇÃO

A

psicomotricidade contribui para a formação do esquema corporal, ao mesmo
tempo, estimula a prática dos movimentos essenciais para que haja um relacionamento sadio com o espaço circundante. A criança descobre o seu mundo, seu
espaço e o espaço do outro brincando e se divertindo.
Para um melhor aprendizado da leitura, da escrita e da matemática, torna-se imprescindível o desenvolvimento das habilidades sensoriais, motoras e perceptivas. Em sua prática
Educativa, a dança educativa não visa a perfeição de movimentos ou criação de danças
virtuosas, e sim o efeito benéfico que a dança criativa tem sobre o aluno. Nessa descoberta
passa a respeitar a si e ao outro.
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DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR

A COREOGRAFIA

Laban (1973) define o movimento como
a necessidade de expressar a relação do indivíduo com seu meio, assim como a contínua
adaptação do ser humano. Constitui-se desse
modo uma arte primordial. O aspecto lúdico
do movimento, como regulador de energia,
fonte de prazer, de tolerância e de comunicação pode ajudar a estruturar a personalidade,
equilibrar as carências afetivas e de relacionamento social (VARGAS, 2000, p. 127).

Podemos inicialmente definir coreografia como a estrutura dada aos movimentos de
dança para expressar determinada ideia. Observamos ainda que é o “desenho” da dança,
criado para comunicar, por meio dos gestos
dos bailarinos, onde são abertos a diferentes
interpretações.

A maioria dos problemas acontece devido ao descaso com a estimulação psicomotora, principalmente na fase pré-escolar
e que esta estimulação é necessária para a
estimulação de transtornos, tais como: desconhecimento corporal, desorientação espaço-temporal, alteração de lateralidade, percepção insuficiente, entre outras.
As possibilidades expressivas do corpo
são especialmente trabalhadas por meio da
dança. Para que a dança constitua um meio
de expressão para a criança, é importante
que ela tenha a oportunidade de criar movimentos livremente. Entretanto, a liberdade
precisa ser “alimentada” pelo professor, para
que a criança não se restrinja ao repertório
de movimentos que já conhece e os repita
mecanicamente. É preciso que o professor
planeje propostas que estimulem a criação
de diferentes respostas motoras expressivas
a estímulos diversos, que ele lance desafios
que estimulem a criação e sejam suficientemente abertas para possibilitar respostas múltiplas e criativas.
A dança em si não tem uma técnica ou
regra em específico ao qual devemos seguir
para executá-la, devemos entendê-la como um
modo de vida de existir (GARAUDY, 1989).

Baseado em Costas (2005), devemos
estudar a coreografia segundo três fenômenos – Estudos coreográficos da dança, fases
da criatividade e composição das partes da
coreografia, levantando considerações sobre
o processo criativo na dança e o envolvimento
dos participantes.
A abordagem feita por Katz (2005) deu
sua colaboração acerca da percepção nos
processos criativos na dança, expondo três
fases da percepção:
• Percepto: o que vem de fora e é colhido pela percepção.
• Percipuum: o percepto dentro do
corpo, o exterior agora ao corpo encarnado.
• Juízo da percepção: o percipuum
transformado, pronto para ser desenvolvido ao mundo de fora.
Tomando livremente essas três fases,
vemos que os estímulos são colhidos, trazidos e encarnados no corpo que os transformam e os impulsionam para fora, em ação
criativa. A ligação entre o dentro e o fora, o
antes e o depois é a percepção (corporificada) produzindo a linguagem e assim dando
início a criação coreográfica.
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O momento em que elaboramos a coreografia, manipulando os elementos da dança,
combinando formas e os fatores de movimento, construindo as ações e os relacionamentos, incorporando os sons e o ritmo, enfim, é
o momento da composição, o momento em
que elaboramos a produção da dança, a qual
o produto desse processo é a coreografia
(BARRETO, 2004).
A inteligência não é herdada, mas a
única herança que recebemos é uma série
de estruturas sensoriais e neurológicas, predispostas ao surgimento de certas estruturas
mentais, que devem amadurecer em contato
com o meio ambiente. É preciso compreender que a criança tem uma longa caminhada
pela frente e quanto mais estimulada formas
completo o seu desenvolvimento será (BARRETO, 2004).

DANÇA E MOVIMENTO
A motricidade tem caráter pedagógico
tanto pela qualidade do gesto e do movimento como por sua representação. As escolas,
contudo, insistem em imobilizar as crianças em
uma carteira, limitando justamente a fluidez tão
necessária ao desenvolvimento completo das
pessoas. Você sabia que as crianças são protagonistas do seu próprio desenvolvimento?
A atividade autônoma, escolhida e realizada pela criança – atividade originada de
seu próprio desejo - é uma necessidade fundamental do ser humano desde seu nascimento. A motricidade em liberdade, segundo
Emmi Pikler, fundadora do método Lóczy, e
um ambiente rico e adequado que corresponda ao nível desta atividade, são as duas
condições sine qua non, da satisfação desta
necessidade”. No entanto, sabemos que a
tradição escolar ainda hoje insiste em controlar, cercear e reprimir a atividade própria
da criança. Muitos professores planejam de
modo tão rígido que, ao invés de investir e
alimentar a autonomia das crianças, acabam
por conduzir seus movimentos.

Como seria, então, um planejamento diferente disso? De que modo podemos contar
com as iniciativas e propostas das crianças
no planejamento do trabalho, proporcionando ir além do que se poderia ter imaginado?
Como as crianças podem trazer suas motivações e desejos para a atividade, alimentando invenções que sempre ultrapassam as
expectativas dos educadores? Acreditar que
as crianças têm competência para identificar
suas próprias necessidades e buscar satisfazê-las, permite serem protagonistas de seu
próprio desenvolvimento.
A criança tem iniciativas próprias muito
antes do que imaginamos. Exercitando o corpo
e o entorno por meio de sua própria iniciativa,
a criança aprende sobre seus desejos, sobre
fazer escolhas, seus limites e possibilidades.
A percepção dos sentidos é o principal
meio pelo qual a criança aprende sobre si e
sobre o outro, absorve e apropria-se do mundo pelo prazer da descoberta. Sobre a iniciativa da criança, André Trindade (2007), educador corporal, nos convida a uma interessante
reflexão: “Quem é você? Do que você gosta?
O que você quer? O que você quer ser? Em
vez de nos atirarmos desesperadamente na
tentativa de decifrar a criança, devemos deixar que ela possa aos poucos se mostrar.”
Imagine uma cena: um bebê sozinho
deitado, observando o seu corpo e explorando o entorno. Será que ele está aprendendo
alguma coisa? É comum pensar no recém-nascido como alguém a quem tem-se que
ensinar tudo, alguém em quem seja necessário exercitar suas capacidades.
Desde cedo, porém, a criança já tem
suas necessidades próprias e é capaz de agir
e investigar por interesse próprio o mundo
que a rodeia. Isso significa que desde muito
pequena possui capacidade de aprendizagem e uma motivação interna que a conduz
para a exploração, “requisito absoluto para o
desenvolvimento de suas habilidades”.
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Segundo Falk (2004), “o bebê é capaz
de agir adequadamente e aprender de maneira independente sempre a partir daquilo que
consegue fazer, adquirir experiências sobre
ele mesmo e seu entorno”.
As informações acerca do desenvolvimento humano em todos os seus aspectos
cognitivos, motor, afetivo e social nos permite
perceber que a dança e a psicomotricidade
têm uma relação muito estreita: o corpo e
seus movimentos.
Neves (2014) diz que a dança na escola
poderá propiciar à criança um desenvolvimento afetivo, criativo, crítico e reflexivo, além de
um maior autoconhecimento, expressividade
e interação social. Laban afirma que a dança
alivia o incômodo provocado pela repressão
dos movimentos e que essa é uma das causas do impulso de dançar.
Recentemente foi sancionada a Lei
n.13.278/2016, que inclui a dança como
área do conhecimento distinta, assim como
o teatro, a música e as artes visuais (Brasil,
2016). A arte é vista, frequentemente, apenas
como entretenimento e não como instrumento
eficaz para trabalhar o aluno como um todo:
cognição, afeto e movimento.
Assim, devem-se empregar experiências motoras desenvolvimentistas apropriadas, que estejam dentro do nível de habilidade do indivíduo, estabelecendo objetivos
razoáveis para um desempenho dentro dos
limites de suas habilidades. Embora o movimento seja somente um caminho pelo qual
um autoconceito positivo pode ser incentivado, devemos reconhecer que ele é importante para a maioria das crianças (GALLAHUE;
OZMUN, 2001, p 399-400).

DISTÚRBIOS PSICOMOTORES
Através de atividades simples pode-se
verificar a motricidade fina como construção
de blocos (torres, pontes); colocar linha na
agulha, fazer um nó, colocar cadarço de sapato, andar em um labirinto, fazer bolinhas de
papel, contar com o polegar, lançar, chutar
e agarrar bola (GALLAHUE; OZMUN, 2001).
A estimulação para o desenvolvimento
psicomotor é fundamental para que o sujeito
possa despertar sua criatividade, o que garante sua formação integral. Para tanto, torna-se necessário que se utilize as atividades
físicas para o desenvolvimento de suas habilidades. Alguns problemas psicomotores frequentemente observados são: falta ou pouca
orientação espaço-temporal; rigidez muscular (contorção de músculos que não seriam
necessários aqueles movimentos); quedas
frequentes (sendo considerado uma pessoa
desastrada) - (GALLAHUE; OZMUN, 2001).

ATIVIDADES PSICOMOTORAS
A educação Psicomotora é uma ação
psicopedagógica que utiliza os meios da educação física, com finalidade de normalizar ou
melhorar o comportamento do indivíduo.
Jogar é uma atividade natural do ser
humano. O jogo faz com que a criança se desenvolva com o que está fazendo, colocando
seu sentimento e emoção através da ação.
O jogo integra os aspectos motores,
cognitivos, afetivos e sociais e seria muito interessante se todos os profissionais da área
e o professor criassem oportunidades para a
motivação que permita aos alunos participarem ativamente do processo de ensino-aprendizagem (GALLAHUE; OZMUN, 2001).
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Os exercícios motores, executados todos em conjunto, habituam as crianças a se
respeitarem mutuamente, aprendendo a respeitar regras de jogos, aprendendo-se a respeitar mais facilmente as regras da vida social. A psicomotricidade pode ajudar e muito,
através de exercícios preparatórios.
As atividades tomam a forma de jogos
funcionais exercendo a função de ajustamento e ajustamento global ao espaço e jogos
de imaginação, permitindo a confrontação de
fantasias com a realidade material em contato
com as outras crianças.
É importante ver na atividade lúdica da
criança de 3 a 7 anos o tipo de atividade
criadora necessária para expressão da personalidade e a evolução da imagem do corpo,
ajudando na medida que permite a criança
liberar-se de certas tensões. A experiência
corporal da criança não deve ser desvalorizada e também não pode regredir o seu desenvolvimento (GALLAHUE; OZMUN, 2001).
Para brincar, seja só ou com várias
crianças de forma espontânea ou organizada
é preciso espaço. Através de jogos e atividades direcionadas, a criança vai adquirindo aos poucos a confiança nela própria e
melhor conhecimento de suas possibilidades
e limites com frequência impostos pela presença de outras crianças com que ela deverá
aprender e cooperar durante o jogo. Essas
atividades dão a ela uma certa autonomia e
uma boa relação com o mundo (GALLAHUE;
OZMUN, 2001).
Em suas pesquisas sobre o desenvolvimento da inteligência e a gênese do conhecimento, Piaget verificou que os jogos ou
brinquedos podem ser de três tipos: de exercício, de símbolo e de regra, que não são
necessariamente excludentes.

Quando alguém realiza sem necessidade, um ato já conhecido, deve estar fazendo-o por prazer, o prazer de que o saber-fazer
confere. Quando a situação é um jogo corporal chamamos de jogos de exercício. Não
é uma conduta exclusiva deste ou daquele
período de vida, mas uma ação evidente e a
forma de jogo possível para as crianças no
período sensório motor, isto é, as que ainda
não estruturaram as representações mentais
que caracterizam o pensamento (GALLAHUE;
OZMUN, 2001).
O jogo simbólico, ao contrário do primeiro, não teria esses limites funcionais: além
de exercer papel semelhante ao do jogo de
exercício, acrescente um espaço onde se
podem resolver conflitos e realizar desejos
que não foram possíveis em situações não-lúdicas. Ou seja, no jogo simbólico pode-se
fazer de conta aquilo que na realidade não foi
possível. O terceiro jogo é o de regras, que
surge de forma estruturada, em último lugar.
É uma característica do ser suficientemente
socializado, que pode compreender uma vida
de relações mais amplas. Enquanto jogo, representa as coordenações sociais, as normas
a que as pessoas se submetem para viver em
sociedade (GALLAHUE; OZMUN, 2001).

CONHECIMENTO CORPORAL
Segundo estudos (KATZ, 2005), a Mímica, observando os movimentos realizados
por um participante, tente adivinhar a ação
ou título de filme que está imitando.
a)
Esculturas – pedir que a criança explore seu corpo, reconhecendo-o, fará
o mesmo com seus colegas do grupo. Após
esse reconhecimento pedir que esculpe com
a massa ou a argila seu próprio corpo ou o
de um colega.
b)
Adivinhação – o que é o que é?
A criança tenta adivinhar, nomeando a parte
do corpo, apontando-o ou movimentando-o:
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1.

O que fica em cima da cabeça?

2.

O que fica entre o joelho e o pé?

3.

O que fica entre o olho e a boca?

4.
Nomear partes do corpo, dos colegas e dos bonecos.
5.
Juntar partes do corpo de um boneco no quebra-cabeça.
6.
piração.

Consciência e educação da res-

7.
Soprar: cata-vento, cornetas, gaitas e flautas, barquinhos de papel numa bacia de água, velas, algodão, apitos, bolas de
diversos tamanhos e formatos.
8.
Soprar com canudo, dentro de
uma latinha, ouvir o som e, em seguida, fechar os olhos e continuar o exercício, sentindo a variação das mãos.
9.
Tentar fazer borbulhas pequenas
e grandes.
10.
cabeça.

Conhecimento e consciência da

11. Nas posições, sentada e em pé,
executar movimentos circulares com a cabeça.
12. Em pé, olhar para cima logo a
seguir, para baixo, depois para o lado e para
o outro. Em cada movimento, voltar à posição
inicial, mantendo a verticalidade do corpo.
13. Na posição supina, elevar a cabeça, tentando olhar os pés.
14. Conhecimento e consciência dos
membros inferiores.
15. Na posição deitada, elevar as
pernas na vertical e deixar-se cair.
16. Em supino, executar movimentos
de bicicleta com as pernas.
17. sentado, com as pernas esticadas,
flexionar as pernas e esticá-las lentamente;

18.
sentado no chão, cruzar as pernas, de cruzá-las em seguida.
19. Conhecimento e consciência dos
membros superiores.
20. de pé, em frente ao espelho, tocar com as mãos o ombro, braços e
mãos.
21. realizar o mesmo exercício sem
o auxílio do espelho.
22.
realizar o mesmo exercício com
os olhos fechados.
23.
realizar este exercício com o corpo do colega, falando em voz alta
à parte a ser tocada.
24. na posição vertical, elevar os
dois ombros e deixar os braços caírem naturalmente. Depois com um ombro, depois com
o outro.
25. Usar partes do corpo para atirar
objetos no espaço – chutar uma bola, arremessar e apanhar uma bola.

ORIENTAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL
Já quanto ao orientação espaço-temporal Barreto (2004) aponta:
a)

O corpo na posição vertical:

1.

andar para frente;

2.

andar para trás;

3.
pular para frente, para trás, para
a direita e para a esquerda;
4.
andar para frente, dar meia volta
e continuar andando. Esperando por um sinal,
para dar meia volta e continuar andando.
b)

O corpo na posição horizontal:

1.
em supino, depois em prono, observar o que está à sua direita, à sua esquerda, em cima e embaixo;
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2.
deitar do lado esquerdo e do
lado direito fazendo as mesmas observações;
3.

em supino atirar uma bola para

cima;
4.
em prono elevar ligeiramente a
cabeça e rolar no chão, observando o seu
trajeto;
5.
em supino, elevar as duas pernas, baixá-las, depois à direita, em seguida à
esquerda.
6.

Sentido de velocidade;

7.

correr dentro de um espaço limi-

tado;
8.
lançar uma bola e, em seguida,
lançar outra de maneira que a segunda chegue antes da primeira;
9.
marchar lentamente e acelerando, usando várias velocidades;
10. arremessar a bola dentro de um
arco colocado no chão ou seguro por outra
criança, em distâncias diferentes;
11. rolar duas bolas do mesmo tamanho, usando as duas mãos, lançando-as ao
mesmo tempo. Observar qual delas chegará
primeiro;
12. Jogos de corrida variada – em
que se trabalha a relação de aproximação e
dispersão (longe/perto, rápido/lento, figura/
fundo, convergir/divergir) em busca de um
determinado objeto. Ex.: elefante colorido e
bola ao cesto;

15. deslocar-se em linha: aprender
a deslocar-se no espaço, percebendo a distância e direções, estimulando a agilidade e
as relações espaciais. Ex.: acorda seu urso,
batatinha frita 1,2,3;
16. o material é deslocado: a ênfase
maior está no desenvolvimento da coordenação visual e motora, pois ao realizar movimentos fazendo com que o material atinja o alvo
desejado. Ex.: boca do palhaço, bola ao túnel.
O aluno e o material deslocam-se: a
coordenação dinâmica global é explorada e
uma nova habilidade é exigida, combinando o
deslocamento e o manuseio do material. Ex.:
estafetas, peixinho ligeirinho.
Quanto aos círculos (dentro/fora, centro/perímetro):
1.
Grandes círculos – a formação
do grupo é feita numa única estrutura, explorando a iniciativa e a organização, no aspecto
sócio afetivo, e enfatizando o limite na orientação espaço-temporal. Ex.: lenço atrás, cego
ao centro, bom dia;
2.
Pequenos círculos – a formação
do grupo é feita em várias dando oportunidades aos alunos de criarem seus próprios
grupos. Ex.: coelhinho na toca, lá vem o rato,
troca de arcos;
3.
Pular de corda de acordo com o
seu próprio ritmo, em dupla de acordo com
o ritmo do colega (GARAUDY, 1989).

13. perseguir / escapar – são jogos
que utilizam movimentos de deslocamentos
rápidos, estimulando sempre os mecanismos
energéticos aeróbicos e anaeróbicos. Ex.:
mãe-corrente, duro ou mole.
14. jogos em linha (direções, sentidos e contrastes para frente/trás, direita/esquerda).
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LATERALIDADE
Já, quanto à lateralidade, podemos destacar (NEVES, 2014):
-Colocar as mãos sobre o contorno das
mãos desenhadas pela parede, direita sobre
a esquerda, esquerda sobre a direita;
-Colocar os pés sobre o contorno de
pés desenhados pelo chão, direito sobre o
direito, esquerdo sobre o esquerdo;
- Desenhar uma linha ou colocar um fio
esticado no chão, pedindo que se posicione
em um dos lados e a seguir através de sua
solicitação, e ele deverá se deslocar com o
corpo para o lado solicitado (direita ou esquerda);
-Fazer gestos diante do espelho imitando o educador. Coloca-se ao lado do indivíduo diante do espelho e ao levantar a parte
do corpo ele poderá repetir levantando o mesmo lado e nomeando (direita e esquerda);

fazer com que o aprendiz leve, com o
pé, uma bola ou algum objeto até um determinado lugar;
convidar a chutar uma bola após uma
corrida de dois a três metros: o pé escolhido
é o pé dominante.
MEMBROS SUPERIORES
1.

bater um prego;

2.
conserva;

abrir uma lata ou um vidro de

3.
o alvo”;

lançar uma bola no jogo “acerte

4.
pedir para fazer diversos gestos
do dia-a-dia e observar qual será a mão utilizada: pentear-se, recortar papel com o auxílio da tesoura, cortar o selo de um envelope
da carta, levantar uma cadeira (TRINDADE,
2007).
5.

Fortalecimento da lateralidade:

-Colocar a mão direita em alguma parte
corporal, lado esquerdo e a mão esquerda
em alguma parte do lado direito e através de
algum aviso farão a inversão dos lados(NEVES, 2014):

delinear e recortar mãos e pés. Colocá-los em uma folha, identificando o direito e
o esquerdo;

Noção de dominância lateral dos membros inferiores:

erguer a mão direita, fechando e abrindo os dedos;

pede-se ao aluno que percorra um trajeto com um pé, depois com o outro; o lado
escolhido para o primeiro trajeto é muitas vezes o lado dominante mas a observação dos
pulos revelará maior facilidade de um lado, é
esse lado que determinará a dominância.

saltar para a direita, para frente e para
a esquerda;

colocar-se à direita ou à esquerda de
objetos da sala de aula;

engatinhar contornando objetos nas
duas direções (TRINDADE, 2007).

fazer um desenho no chão, com um pé,
um círculo, um quadrado etc e ver qual é o
pé que usará;
pede-se para lançar com precisão a
bola em um local a alguns metros: o pé posicionado à frente é o lado forte dos membros
inferiores;
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Psicomotricidade deve ser exercitada em clima de afetividade, proporcionando estímulos para o desenvolvimento saudável da vida intelectual e emocional da criança.
Gostaríamos de ressaltar, que no trabalho da Psicomotricidade, o papel do professor,
que ao invés de apenas ligar-se nos conteúdos mínimos exigidos, aproveitasse todo o tempo
para essa
estimulação, favorecendo o contato íntimo e a comunicação afetiva com seus alunos.
Quando o professor conscientizar-se de que a educação pelo movimento é uma peça
mestra no auxílio para o desenvolvimento dos mecanismos que leve a criança em direção
a construção do conhecimento, essa mesma criança apresentará uma facilidade maior na
resolução de problemas atuais de sua própria fase escolar.
Psicomotricidade é a relação existente entre motricidade e afetividade. E quando falamos em Psicomotricidade não devemos considerar apenas que são exercícios estimuladores
isolados, mas ainda temos que ter em mente a ação socializadora capaz de adaptar a criança
ao seu ambiente de forma social, afetiva e motora.
A dança tem grande influência no desenvolvimento psicomotor do aluno, pois é vista
como um meio de comunicação corporal através de seus movimentos e é por meio dessa
linguagem de comunicação corporal que a criança irá transmitir seus movimentos na dança
baseando-se em seus sentimentos.
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APRENDER BRINCANDO: REFLEXÕES SOBRE A LUDICIDADE
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho visa refletir sobre a importância da ludicidade no desenvolvimento
da aprendizagem na Educação Infantil. Tem por objetivo apontar como a utilização de ações
lúdicas influenciam diretamente no aprendizado das crianças de maneira despretensiosa, alegre
e criativa. A brincadeira é, para a criança, um dos principais meios de expressão que possibilita
a investigação e a aprendizagem sobre o mundo em que está inserida. É através do lúdico que
a criança constrói sua identidade pessoal e coletiva, fantasia, aprende, observa, experimenta,
constrói hipóteses, narra situações produzindo sua própria cultura, afinal a criança é sujeito
histórico e de direitos. Logo, para realizar este artigo, utilizei a pesquisa bibliográfica, bem como
a fundamentação reflexiva de leitura de livros, revistas, artigos científicos e vídeos. Concluindo,
para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é fundamental que exista riqueza
e diversidade nas experiências que lhe são oferecidas.

Palavras-chave: Brincar; Aprendizado; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo estimular a inserção do brincar nos projetos educativos
dos educadores da educação infantil, tendo intencionalidade, objetivos e consciência
de suas ações.
A Educação Infantil é a primeira fase da educação básica que ocorre durante a infância, ou
seja, de zero a 6 anos de idade e começou a ganhar importância por meio da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (1996).
Tem como intuito principal proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar
da criança, seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social, a ampliação de suas
experiências e estimular o interesse da criança pelo processo de conhecimento do ser humano, na
natureza e da sociedade.
É sabido que a creche, antes de ganhar reconhecimento, era vista apenas como um “abrigo
de crianças carentes”. Não havia uma atividade pedagógica que estimulasse plenamente o desenvolvimento desses pequenos.
Os profissionais limitavam-se apenas a cuidar deles, atendendo-os em suas necessidades
básicas como alimentação, higiene, hora da brincadeira e hora do soninho. No entanto, hoje em
dia, a creche está construindo uma nova dimensão. Toda a atividade educativa agora é centrada no
objetivo de promover a socialização dos pequenos.
Na creche, as tarefas oferecidas pelo professor às crianças são de grande importância para o
desenvolvimento cognitivo e emocional deles, pois o conhecimento construído através da brincadeira
os auxilia a obterem melhor desempenho na aprendizagem.
Segundo Negrine (2000), a capacidade lúdica está diretamente relacionada à sua pré-história
de vida. Acredita ser, antes de qualquer coisa, um estado de espírito e um saber que progressivamente vai se instalando na conduta do ser devido ao seu modo de vida. Resgatar a essência da
ludicidade torna-se um fato importante haja vista que jogos e brincadeiras são importantes meios
pelo qual a criança compreende o mundo e constrói seus conhecimentos.
O professor exerce um papel fundamental, pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa das brincadeiras, auxilia os pequenos em suas dificuldades. É o professor que faz
a mediação da construção do conhecimento. Oferecer vários tipos de materiais lúdicos às crianças
como músicas, danças, jogos e brinquedos variados num ambiente convidativo, ajuda a explorar a
curiosidade, atraindo o interesse delas. Assim, é fundamental que o professor trabalhe o lúdico de
modo a proporcionar atividades diferenciadas para as crianças. Isso possibilita observar os medos,
os sentimentos e como ela interage com os colegas.
A primeira seção deste trabalho apresenta um breve relato sobre a histórias dos jogos e brincadeiras, realizando um resgate das origens de algumas brincadeiras tradicionais. A segunda busca
abordar a questão do brincar no universo infantil, sendo apresentado um breve histórico sobre a
infância, destacando o brincar como uma atividade tipicamente infantil, apresentando o conceito e
a história do lúdico.
E a terceira, por sua vez, adentra o contexto escolar, evidenciando as práticas lúdicas na educação infantil e suas contribuições para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Finalizando
com a quarta e última seção, busca apresentar as práticas para utilização do brincar no contexto
escolar, abordando as principais brincadeiras que podem ser utilizadas nesse ambiente. Portanto,
no decorrer do estudo certifica-se que o lúdico é primordial para uma aprendizagem significativa
e de qualidade.
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A BRINCADEIRA E SEU CONTEXTO
HISTÓRICO NA SOCIEDADE
Os jogos e brincadeiras estão presentes na vida das pessoas desde os primórdios
e nas mais diferentes culturas, sendo assim
é improvável que se consiga datar o início
desta atividade tão importante para bebês e
crianças no mundo inteiro.
Para Huizinga (2000), o jogo é tão antigo quanto à civilização e o puro e simples ato
de jogar constitui uma das principais bases
dessa civilização. As crianças brincavam com
elementos da natureza, em seguida começaram a brincar com brinquedos confeccionados por artesãos,
Não se conhece a origem desses jogos.
Seus criadores são anônimos. Sabe-se,
apenas, que são provenientes de práticas
abandonadas por adultos, de fragmentos
de romance, poesias, mitos e rituais religiosos. A tradicionalidade e universalidade dos jogos assentam-se no fato de
que povos distintos e antigos como o da
Grécia e do Oriente brincaram de amarelinha, empinaram papagaios, jogaram
pedrinhas e até hoje as crianças o fazem
quase da mesma forma. Tais brincadeiras
foram transmitidas de geração em geração através do conhecimento empírico e
permanecem na memória infantil (KISHIMOTO, 2005, p. 38-39).

Algumas referências históricas relacionados a jogos e brincadeiras foram encontrados nas mais antigas e distintas civilizações e
não era uma atividade restrita aos pequenos,
segundo Áries (1991, p.51) “na sociedade antiga, o trabalho não ocupava tanto o dia a dia,
não tinha o mesmo valor que lhe é atribuído
hoje. Os jogos e divertimentos se estendiam
por longos momentos.

As brincadeiras infantis com cunho pedagógico começaram a surgir em meados do
século XIX. Juntamente com o marco histórico da Revolução Industrial, aconteceram os
primeiros estudos científicos em relação ao
desenvolvimento infantil, modificando ainda
mais o sentido das brincadeiras na educação.
Antes disso não existia a preocupação
em pensar na criança como ser pertencente
à sociedade com seus desejos e particularidades e a educação de bebês e crianças era
de inteira responsabilidade da família.
Junto com a Revolução Industrial veio
a necessidade da criação de uma instituição
social e nisso nascem as pré-escolas. Foi o
professor alemão Friedrich Froebel, criador do
Jardim de Infância, o responsável por introduzir as brincadeiras no contexto infantil. Para
o autor, brincar favorece o desenvolvimento
humano por significar a representação das
necessidades e impulsos internos.
No Brasil, segundo Kishimoto (2014, p.
41) as brincadeiras infantis das crianças foram influenciadas pelos portugueses, negros
e índios. Por exemplo, os jogos de botão e
pião foram trazidos pelos portugueses e as
brincadeiras que envolvem a natureza partiram da cultura indígena.
A ação do brincar vem sofrendo alterações com o passar dos anos. O avanço
tecnológico está modificando muito a maneira atual de brincar, pois as crianças brincam
menos na rua e quintais, de maneira coletiva
e despretensiosa e passam a se entreter com
jogos e brincadeiras tecnológicas que podem
acontecer no interior de sua residência. Conforme Friedmann, 2004:
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Vivemos em uma cultura de muitos brinquedos e menos brincadeiras; muita impessoalidade e pouco respeito à individualidade; mais competitividade do que
cooperativa; uma cultura lúdica, violenta,
impassível e indiferente, com medo. E inúmeras dúvidas a respeito de como restituir
ou recriar uma ludicidade mais saudável
(FRIEDMANN, 2004, p. 16).

As brincadeiras permitem conhecer
mais sobre uma determinada cultura, resgatando o passado. O ato de brincar e jogar
está presente no mundo todo sendo universal, ou seja, independe de fatores sociais e
econômicos. O brincar leva os bebês e as
crianças a experimentação, apropriação de
novos conhecimentos e renovação de novas
brincadeiras através da interação com o outro
e com o meio que os cercam.

O BRINCAR: UMA ATIVIDADE
TIPICAMENTE INFANTIL
A palavra lúdico vem de origem latina
“ludus” que significa tanto brincar quanto jogar (JARDIM, 2003). No dicionário Aurélio
(FERREIRA, 2001, p. 433) lúdico é “relativo
a jogos, brinquedos e divertimentos”.
Em um passado não muito distante, o
educador leciona em cima de um tablado,
em uma sala totalmente silenciosa, onde os
alunos se dispunham enfileirados, ou seja,
uma postura rígida e fria, demonstrando que
um sujeito estava ali para aprender e o outro
sujeito estava ali para ensinar.
No entanto, com o passar do tempo e
com a vinda das novas gerações, vários conceitos começam a se modificar, e o lúdico
começou a ser visto, revisto e estudado mais
profundamente por grandes teóricos. Graças
a esses estudos, atualmente as atividades lúdicas fazem parte da vida do ser humano, em
especial, das crianças.

A educação infantil é um período marcante no processo de formação do ser humano. Esta educação está dirigida para as
crianças em fases iniciais, até aproximadamente cinco anos de idade. Segundo a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDBEN, n.º 9.394 de 20 de dezembro de
1996, artigo 29: “a educação infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança
até cinco anos de idade, em seus aspectos
físicos, psicológicos, intelectuais e sociais,
completando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996)”.
A escola infantil não deve ser compreendida como um ambiente em que os pais
deixam seus filhos para serem cuidados enquanto vão trabalhar. Esse espaço deve ser
entendido como um ambiente de brincadeira,
de aprendizado e de desenvolvimento. Com
base nisso, a escola infantil deve ser considerada como um lugar onde os métodos educativos são produzidos de forma dinâmica, que
proporcionam a troca de sentimentos, experiências e conhecimentos. Assim, a educação
infantil, ao elaborar um espaço de ensino e
aprendizagem, deve pensar em produzir momentos de prazer, lazer e de criação do lúdico
(RODRIGUES; SILVA; PARIZ, 2003).
A criança de zero a seis anos apresenta
uma necessidade muito grande de brincar e,
é certo que a brincadeira provoca interesse
na criança e a envolve de forma completa,
pois tudo aquilo que é divertido torna-se mais
interessante para a mesma. Portanto, a criança vivencia a brincadeira de corpo inteiro e, a
partir dessa atividade, pode aprender muitas
coisas (BRASIL, 2001).
Brincando, a criança desenvolve situação de interação social, “porque, brincando, a criança desenvolve a sociabilidade, faz
amigos e aprende a conviver, respeitando o
direito dos outros e as normas estabelecidas
pelo grupo” (CUNHA, 1994, p. 11).
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Segundo Sebastiani (2003, p. 119), “a
brincadeira é para a criança um espaço de
investigação e construção de conhecimento
sobre si mesma e sobre o mundo”. No dicionário Aurélio (FERREIRA, 2001, p.109),
encontra-se a seguinte definição para a brincadeira: “ato ou efeito de brincar, entretenimento, passatempo, divertimento”. Entretanto,
o brincar não se restringe apenas ao simples
passatempo. Alexandre Pavam (apud SOUZA;
MARTINS, 2005, p. 183), em seu texto “É
brincadeira”, afirma:
É coisa séria: brincar não é apenas diversão. Na hora da brincadeira, as crianças
desenvolvem-se física e intelectualmente,
destacam-se como indivíduos, ao mesmo
tempo em que estabelecem o convívio
social, tomam iniciativas próprias e estimulam a criatividade (PAVAM, A. 2005,
p. 183).

A capacidade para imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos,
surge, nas crianças, através do brincar. A
criança, por intermédio da brincadeira, das
atividades lúdicas, atua, mesmo que simbolicamente, nas diferentes situações vividas
pelo ser humano, reelaborando sentimentos,
conhecimentos, significados e atitudes, podendo, assim, preparar-se para a vida e seus
diversos desafios, sem ter diretamente vivenciado as situações em si.
Diante das referidas situações, Kishimoto (1998) afirma que ao brincar, a criança
não está preocupada com os resultados da
brincadeira – fato possível de ser observado durante e depois da brincadeira. O que a
impulsiona a explorar e descobrir o mundo
é o prazer e a motivação que surgem da necessidade de aprender através dos exemplos
dos pais, amigos ou pessoas próximas, desde que seja esta uma de seus atuais referenciais de comportamento no mundo. Segundo
o Referencial Curricular Nacional (RCN) da
Educação Infantil: “Ao adotar outros papéis
na brincadeira, as crianças agem frente à re-

alidade de maneira não literal, transferindo
e substituindo suas ações cotidianas pelas
ações e características do papel assumido,
utilizando-se de objetos substitutos” (BRASIL,
1998, p. 27).
A criança começa a brincar desde muito cedo. O bebê exercita suas possibilidades
motoras, brinca de emitir sons, de se olhar
(DANTAS, 2013). Dessa forma, Ortiz e Carvalho (2012, p. 103) destacam que, “o bebê
começa brincando com os próprios sentidos,
num crescente jogo de descobertas, desenvolvimento de habilidades e construções de
significados”. Em primeiro momento a criança brinca com a pessoa que ocupa a sua
atenção para, mais tarde, brincar com seu
próprio corpo. Assim, o bebê dedica-se em
distinguir as diferentes partes de seu corpo,
saber o que é dele, o que é do outro e, aos
poucos, descobre os objetos em sem redor,
numa frequente conquista do mundo.
A criança de zero a seis anos apresenta
uma necessidade muito grande de brincar e,
é certo, a brincadeira provoca interesse na
criança e a envolve de forma completa, pois
tudo aquilo que é divertido torna-se mais interessante para a mesma. Portanto, a criança
vivencia a brincadeira de corpo inteiro e, a
partir dessa atividade, pode aprender muitas
coisas (BRASIL, 2001).

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
REALIDADE ESCOLAR
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, artigo 30, a Educação
Infantil será oferecida em Creches para crianças de até três anos de idade e na Pré- Escola, para crianças de quatro a cinco anos.
Educar na educação infantil significa
proporcionar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens conduzidas de
maneira completa e que auxiliem no desenvolvimento das capacidades infantis. Nesse
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vimento das capacidades de adaptação e de
conhecimento das competências corporais,
afetivas, emocionais, contribuindo para a formação de crianças alegres e sadias (BRASIL,
2001).
Pensando em precursores, deve-se
apontar dois teóricos que revolucionaram o
pensamento lúdico pedagógico, trazendo à
luz teorias muito difundidas nos dias atuais.
Em ordem cronológica aponta-se o educador
alemão Froebel (1782-1852), considerava as
brincadeiras como o primeiro recurso para
aprendizagem, foi pioneiro na introdução à
brincadeira no cotidiano escolar infantil.
Aquele educador elaborou canções e
jogos para educar, fazendo uso de sensações, emoções e brinquedos pedagógicos,
enfatizando o valor da atividade manual, e
defendendo uma proposta educacional que
incluía atividades de cooperação e o jogo.
Froebel, seguindo suas convicções, fundou a
escola infantil destinada aos menores de oito
anos e, posicionando uma proposta educacional que dava ênfase à liberdade da criança.
Em seguida, mas não menos importante, é necessário citar Celestin Freinet (18961966) foi um dos educadores que renovaram
as práticas pedagógicas de seu tempo. Para
aquele educador, a educação deveria extrapolar a sala de aula, e a integração da criança
na vida social deveria ser valorizada. Atitudes
manuais, jogos, desenho livre, a relação atividade-prazer é o eixo central da educação
popular.
A escola vem se modificando, encontrando-se, atualmente, em um cenário de modernidade; vem lutando para vencer todos os
novos desafios que surgem a cada geração.
O grande desafio na era atual é garantir um
padrão de qualidade para todos e, ao mesmo
tempo, respeitar a diversidade local, étnica,
social, cultural e biológica de cada indivíduo.

É importante ressaltam também que a
escola necessita repensar quem ela está educando considerando a vivência, o repertório e
a individualidade do mesmo, pois se não considerar, dificilmente estará contribuindo para a
mudança e produtividade de seus alunos. O
pensar lúdico contribui com essa mudança,
pois educar ludicamente é um ato consciente, planejado e feliz no mundo, seduzindo as
crianças para o prazer de conhecer.
Para atingir esse fim, é necessário que
os educadores repensem o conteúdo e a sua
prática pedagógica, substituindo a rigidez e
a passividade pela vida pela alegria e entusiasmo de aprender. Almeida (1995, p.41)
ressalta:
A educação lúdica contribui e influência
na formação da criança, possibilitando
um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto
espírito democrático enquanto investe em
uma produção séria do conhecimento. A
sua prática exige a participação franca,
criativa, livre, crítica, promovendo a integração social e tendo em vista o forte
compromisso de transformação e modificação do meio (ALMEIDA, 1995, p.41).

A compreensão de como as crianças
aprendem está na base do fazer pedagógico
e determina as escolhas feitas pelos docentes e demais educadores. A aprendizagem é,
portanto, um processo complexo e dinâmico que deve ser potencializado nos espaços
institucionais dedicados à Educação a partir
das oportunidades de vivências múltiplas que
considerem as diversas infâncias, as vozes e
os tempos dos sujeitos de aprendizagem e
suas construções culturais
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PRÁTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
LÚDICO DA ESCOLA
Na Educação Infantil, as crianças expressam, na interação com seus pares em
todas as oportunidades e por meio de diferentes linguagens, o que vivem e os sentidos
que constroem para as experiências vividas.
Essas formas de entender e explicar as experiências vividas são produzidas a partir das
culturas adultas, em diálogos com as culturas infantis, e se revelam nas brincadeiras,
nos enredos que as compõem, no uso que
fazem dos objetivos, dos brinquedos e dos
materiais criados, nos valores partilhados e
negociados com outras crianças, nos seus
interesses, interações e formas de resistência
às imposições dos adultos (LUCKESI, 2000).
Os bebês e crianças são sujeitos potentes que expressam em todas as suas ações
aquilo que vão aprendendo sobre o mundo
que as cerca. São, por isso, produtores de
culturas e capazes de participar ativamente
do próprio processo educativo. Para viver
essas experiências utilizam-se de diferentes
linguagens (LUCKESI, 2000).
Linguagens são maneiras de expressar
e estabelecer relações, constituindo formas
de ver e compreender o mundo, além de intermediar a construção de significados nas
relações com as outras pessoas e objetos.
Portanto, neste capítulo, ocorre uma sistematização das principais brincadeiras pedagógicas que podem ser usadas no ambiente
escolar como instrumentos potencializadores
de práticas educacionais (LUCKESI, 2000).

ARTE E LUDICIDADE
Esta experiência reúne aprendizagens
desejáveis para que toda criança se aproprie
de diversas linguagens que constroem as manifestações artísticas e trabalham a expressividade humana. Sua ação criativa necessita da
imaginação, que se desenvolve especialmente através dos jogos simbólicos, mas também
por meio de narrativa de histórias e explorações variadas do desenho, música e teatro
(DUARTE JR., 1985).
No processo de criação, a criança faz
escolhas, envolvendo suas experiências pessoais, ou seja, ao criar, ela relaciona o que
aprendeu, em sua interação com as pessoas, com a natureza e com o mundo. Neste
processo, segundo Duarte Jr. (1985), o educando elabora os seus próprios sentidos em
relação ao mundo. Luna e Bisca, ao comentar
a utilização de atividades artísticas no âmbito escolar, ressaltam que: “Valorizada como
área de conhecimento, é também na arte
que encontramos a liberdade para sentir e
pensar criativamente nossa história, nossos
laços afetivos e cognitivos, concretizando em
formas e cores os sentimentos, as emoções e
as conquistas” (LUNA ; BISCA, 2003, p. 129).
As linguagens artísticas apoiam as
crianças na ampliação de sua sensibilidade
e capacidade de lidar com sons, ritmos, melodias, formas, cores, imagens, gestos, falas,
e com obras elaboradas por artistas e por
elas mesmas, que emocionam e constituem
o humano.
Segue abaixo, algumas atividades lúdicas relacionadas a arte:
Danças com tecidos ou chocalhos;
Brincadeiras de roda;
Atividade com argila ou massa de modelar;
Pintura com diversos materiais (tinta, giz de
cera, lápis de cor);
Colagem (LUNA ; BISCA, 2003, p. 129).
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LINGUAGEM E LUDICIDADE
A linguagem se expressa em dois domínios que se relacionam: o oral e o escrito:
ambos regidos por normas próprias, construída nas diferentes práticas sociais de comunicação entre os homens, na expressão de
suas ideias, sentimentos e imaginação.
Segundo Vygotsky (1998), os balbucios
da criança de um ano são estágios do desenvolvimento da linguagem e, nessa fase,
não têm relação com o pensamento. Aos dois
anos de idade, o pensamento e a linguagem
encontram-se e se juntam para começar uma
nova forma de comportamento. Nesse momento em que a linguagem começa a fazer
parte do intelecto e o pensamento começa a
ser verbalizado, a curiosidade da criança fica
ativa.
Para Kishimoto (2013, p. 148),
O brincar também contribui para a aprendizagem da linguagem. A utilização combinatória da linguagem funciona como instrumento de pensamento e ação. Para ser
capaz de falar sobre o mundo, a criança
precisa saber brincar com o mundo com
a mesma desenvoltura que caracteriza a
ação lúdica (KISHIMOTO, 2013, p. 148).

Na Educação Infantil os professores emprestam generosamente a sua voz aos textos
para que os autores possam falar às crianças,
uma vez que elas ainda não podem fazê-lo sozinhas. Também se oferecem como escribas
para que elas produzam textos na linguagem
que se escreve, uma vez que ainda não sabem grafá-los convencionalmente.
A seguir, algumas possibilidades de atividades lúdicas na área das linguagens:
Uso da linguagem oral para conversar,
comunicar-se, relatar suas vivências e expressar desejos, vontades, necessidades e sentimentos, nas diversas situações de interação
presentes no cotidiano.

Participação em situações de leitura de
diferentes gêneros feita pelos adultos, como
contos, poemas, parlendas, trava-línguas, etc.
Participação em situações cotidianas
nas quais se faz necessário o uso da leitura
e da escrita.
Possibilitar às crianças a escolha de
suas leituras e o contato com os livros, de forma a que possam manuseá-las, por exemplo,
nos momentos de atividades diversificadas.

ATIVIDADES FÍSICAS E LUDICIDADE
As brincadeiras com o corpo envolvem
atividades motoras finas e amplas. Através
das atividades físicas que estimulam o desenvolvimento, a criança adquire o domínio do
corpo, aumentando, assim, a sua autoestima
(SHILLER; ROSSANO, 2008).
Embora a criança já se movimente ao
nascer, ela necessita percorrer um caminho
de aprendizagem na interação com os outros
e com o mundo para ampliar suas possibilidades de movimento, partindo de reações
reflexas rumo ao domínio intencional de um
sistema complexo de coordenação de gestos
e percepções.
Segundo Brandão e Froeseler (1997),
as brincadeiras com o corpo desenvolvem a
consciência corporal. A esse respeito, Cunha
(1994) acrescenta que as atividades físicas
provocam entusiasmo, alegria, além de desenvolverem a coordenação motora e o equilíbrio.
A seguir, possibilidades de brincadeiras
para o explorar as atividades físicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pista de obstáculos;
Labirintos;
Circuito de habilidades;
Brincadeiras com bola;
Pular corda;
Corrida de saco;
Pega-pega
Cirandas
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IMAGINÁRIO INFANTIL E LUDICIDADE
O brincar de faz-de-conta está diretamente ligado à promoção da capacidade de
imaginar e criar da criança. A brincadeira relacionada ao imaginário é marcada por um diálogo que a criança estabelece com os seus
amiguinhos e mesmo com bonecos.

Segue abaixo, algumas possibilidades
de brincadeiras relacionadas ao imaginário
infantil:
• Imitação de gestos, sons e vocalização de adulto, crianças e animais;
• Reproduções de situações cotidianas;

De acordo com Coelho e Pedrosa
(2012), a brincadeira de faz-de-conta pode
ser caracterizada como uma atividade na qual
a criança é vista num mundo que é só seu, o
mundo das fantasias.

• Uso de material não estruturado (sucata) para criação;

Para as autoras, nessas brincadeiras a
criança modifica um objeto em outra coisa
que não é real, como quando usa um recipiente de plástico para imitar um microfone.
Além disso, nesse mundo imaginário, a criança representa com o próprio corpo características dos personagens que imita, sejam eles
pessoas ou animais.

• Dramatização de personagens (COSTA, 2006).

Ao brincar de faz-de-conta, as crianças,
ao mesmo tempo em que desenvolvem importantes habilidades, eles trabalham alguns
valores de sua comunidade, examinam aspectos da vida cotidiana, apreende as diferentes nuances emocionais de diferentes personagens, dando representatividade social em
cada evento criado.

• Brincadeira com marionetes e/ou
fantoches;

O ato de ensinar e aprender envolve a
cumplicidade entre criança e professor. Durante o ato de brincar, as crianças aprendem
a conviver e compartilhar. Cabe ao professor planejar suas ações e conduta dentro da
escola, sempre com um olhar e uma escuta
atenta a esse momento (COSTA, 2006).
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Almeida (1995), Kishimoto (1999)
e Pavam (2005) que abordam as temáticas
sobre o assunto em questão discutido neste
artigo.

Segundo Costa (2006), as crianças
apresentam uma grande facilidade em entrar
nesse universo mágico devido ao impulso
imaginário, no qual realidade e ficção se misturam. Portanto, os contos incentivam a criança a desenvolver a imaginação e organizar a
realidade através da fantasia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essencial para o aprendizado de bebês e crianças no início da vida, as brincadeiras e
os jogos infantis são a forma ideal para ensinar conceitos básicos sobre a vida em sociedade.
Brincar é uma atividade natural e espontânea para bebês e crianças e as auxiliam a entender
e se adequarem ao mundo que as rodeiam. Esse simples ato pode ensinar sobre maneiras
de se comunicar com o outro, valores, regras, limites, além do conjunto de valores morais e
éticos.
A infância, a criança e a brincadeira são temas importantes para a reflexão dos educadores. É necessário a garantia da qualidade nas experiências vividas nos centros de educação infantil, refletindo sempre em novas possibilidades, buscando materiais diversificados e
alternativas de espaços educativos.
Para isso é imprescindível o desenvolvimento e aperfeiçoamento do lado brincante dos
professores, que necessitam ter compromisso profissional buscando atualizações e formação
continuada, a fim de cumprir o papel ético, educativo e social.
É importante ressaltar que aprender com alegria é mais significativo para a criança. As
técnicas lúdicas fazem com que a criança aprenda com prazer, alegria e entretenimento, sendo
relevante que a educação lúdica está distante da concepção ingênua de diversão superficial.
Sendo assim é de suma importância a utilização das brincadeiras no processo pedagógico,
pois os conteúdos podem ser ensinados por intermédio de atividades predominantemente
lúdicas.
Ao finalizar o presente estudo, concluiu-se que o lúdico na educação infantil é uma técnica pedagógica que deve ser desenvolvida com a finalidade de proporcionar um processo
de ensino-aprendizagem mais prazeroso e significativo. Destacou-se no decorrer de toda
pesquisa que as atividades lúdicas contribuem para a realização dos objetivos propostos pela
educação infantil.

31 - julho/2021 - Educar FCE

305

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica: técnica e jogos pedagógicos. São Paulo: Loyola, 1995.
ÁRIES, P. História Social da criança da família. Trad. Dora Flaksman. Rio de Janeiro: Zahar, 1991.
BRASIL. Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Básica. Brinquedos, brincadeiras e matérias para bebês:
manual de orientação pedagógica. Brasília: MEC/SEB, 2012.
______. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9394/96. Brasília: Senado
Federal, 1996.
_____. Ministério da Educação e dos Desportos. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular
nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.
CUNHA, Nylse Helena Silva. Brinquedoteca: um mergulho no brincar. 2. Ed. São Paulo: Maltese, 1994.
DUARTE JR., João Francisco. Por que arte educação? 2. Ed. Campinas: Papirus, 1985
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio século XXI. O minidicionário da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2001 p. 109-433.
FRIEDMANN, A. O papel do brincar na cultura contemporânea. Pátio: Educação Infantil. Porto Alegre. Ano l, n.3,
2004.
HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 4° ed. São Paulo: Perspectiva, 2000.
JARDIM, Cláudia Santos. Brincar: um campo de subjetivação na infância. São Paulo: Annablume, 2003
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 3. Ed. São Paulo: Cortez, 1999.
______ (org.). O brincar e suas teorias. São Paulo: Cengage Learning, 2013 p. 148.
LUCKESI, Cipriano Carlos (org.). Ludopedagogia – Ensaios 1: Educação e ludicidade. Salvador: Gepel, 2000
LUNA, Wanet; BISCA, Joyce. Fazendo arte com a natureza. In: NICOLAU, Marieta Lúcia Machado; DIAS, Marina
Célia Moraes (orgs). Oficina de sonho e realidade: Na formação do educador da infância. Campinas: Papirus,
2003 p.129.
ORTIZ, Cisele; CARVALHO, Maria Teresa Venceslau de. Interações: ser professor de bebês – cuidar, educar e
brincar, uma única ação. São Paulo: Blucher, 2012
PAVAN, Alexandre. É brincadeira. In: SOUZA, Marcia Helena de; MARTINS, Maria Aurora Mendes. Psicologia do
Desenvolvimento. Curitiba: IESDE, 2005 p. 183
SÃO PAULO (SP). Currículo integrador da infância paulistana. São Paulo: SME/DOT, 2015.
_____. Orientações curriculares: expectativas de aprendizagem e orientações didáticas para Educação Infantil.
São Paulo: SME/DOT, 2007.
SCHILLER, Pam; ROSSANO, Joan. Ensinar e aprender brincando. Mais de 750 atividades para a Educação Infantil.
Tradução: Ronaldo Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2008.
VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e linguagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

31 - julho/2021 - Educar FCE

306

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

Graduanda em História pela Faculdade Campos
Elíseos – FCE.

FABRICIA

RODRIGUES ARANTES CINTRA

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

307

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA NO PERÍODO DA DITADURA
MILITAR
RESUMO: O regime militar instaurado no país entre os anos de 1964 e 1982 dominou as camadas
políticas, econômicas, sociais e artísticas, dando origem a inúmeros episódios da MPB (Música
Popular Brasileira) sob a forma de censura, repressão, exílio, torturas, abuso e inúmeros outros
métodos de coibição da classe artística. De forma cruel e desumana os militares silenciaram
aqueles que poderiam exercer ações de conscientização a respeito da realidade vivida pela
sociedade brasileira, fato este que ocorreu de maneira intensa na Era dos Festivais, pois esta
ferramenta de fusão tinha a possibilidade de arrebatar uma forte massa populacional. O trabalho tem
como objetivo compreender a influência da MPB no regime militar e, busca também entendimento
sobre porque Geraldo Vandré ficou conhecido como símbolo do protesto contra a ditadura. Para
atingir o objetivo proposto utilizou-se de metodologia bibliográfica com base em autores que já
escreveram sobre o assunto em questão. Concluímos que durante o período de regime militar
a voz da sociedade artística ficava em um entrave, devido ao número baixo de pessoas que
opinavam ou enfrentavam o regime, temendo a represália e a violência.

Palavras-chave: Regime Militar; Geraldo Vandré; MPB; Ditadura.
31 - julho/2021 - Educar FCE

308

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

INTRODUÇÃO

O

trabalho pretende desenvolver esclarecimentos e reflexões referente a relevância
da MPB (Música Popular Brasileira) durante o período da ditadura militar (1964 –
1985) como registro histórico vivenciado no Brasil abordando fatos que atingiram
o país através de ideias impostas com ameaças e autoritarismo para o desenvolvimento de
uma sociedade menos ativa criticamente e mais passiva.
Entre os anos que permearam o regime militar as artes foram importantes recursos para
se obter o governo e a política vigente. Entre os fazeres artísticos, a música se tornou nesse
período uma das principais manifestações contra a ditadura, sendo uma ferramenta crítica,
contrária ao governo e a situação da sociedade naquele período.
As críticas eram realizadas pelos jornalistas, artistas intelectuais e universitários que
sofreram represália à produção artística e cultural, além de serem severamente perseguidos.
Toda e qualquer ideia ou manifestação que pudesse ser interpretada como contrária ao governo ditador eram sequestrados, presos, torturados e exilados.
Justifica-se a escolha do tema devido à música e a ditadura serem duas abordagens
essenciais para a constituição histórica do país. Portanto este assunto nos dá a oportunidade
e possibilidade de realizar um trabalho capaz de sintetizar particularidades que por vezes não
são salientadas na mídia, nos livros ou até mesmo nas instituições de ensino.
Constantemente se fala do período da Ditadura Militar, e sobre as melodias em forma
de mensagens que existiram para apontar o descontentamento, os desacordos em relação a
represália do governo e o sentimento de revolta. Vale ressaltar que interligar as duas temáticas
neste trabalho não objetiva preencher e ilustrar o conteúdo dos livros didáticos da disciplina
de História, com doces e inspiradoras melodias, mas sim busca fazer uso deste recurso como
fonte que possibilite uma compreensão extensiva do cenário histórico. Deste modo a MPB é
entendida como uma manifestação por meio das artes capaz de expressar de modo singular
as especificidades, o dia a dia vivido durante as décadas de represália do regime militar.
O objetivo geral deste trabalho é apresentar a MPB no regime militar como forma de
protesto e comunicação através dos festivais. Como objetivo específico busca compreender
as questões que levaram o cantor e compositor Geraldo Vandré como símbolo do protesto
contra o regime e a influência da música Pra não dizer que não falei das flores sobre a sociedade. Busca também compreender os assuntos relacionados à censura e a violência militar
sobre as pessoas que eram contra o governo.
Para a construção do trabalho adotou-se de metodologia bibliográfica, onde procurou
conhecer e analisar as contribuições embasadas em materiais já elaborados como livros,
publicações em jornais, revistas, internet, periódicos, artigos, teses entre outros meios que
contribuem para obter informações sobre o tema considerado, mas não apenas uma repetição de dados do que já se escreveu sobre o assunto, pois proporcionou examinar o tema
sob novo ângulo para a compreensão a partir da experiência de autores que já pesquisaram
sobre o tema, assim, se permitiu obter algumas conclusões.
Para tanto, as informações adquiridas foram documentadas por meio de fichamentos,
deste modo se elaborou os relatórios que foram discutidos e separados por capítulos visando
um melhor entendimento e, fornecendo uma gama de aspectos reflexivos no que concerne
à relevância do tema. Acredita-se por hipótese que devido a reprovação relacionada aos governos militares, os artistas cantavam mensagens codificadas abarrotadas de metáforas para
contar a represália sofrida. Entretanto, fazer uso da música como fonte de pesquisa permite
fazer uma reflexão sobre a vida de pessoas comuns, vidas que apesar de não estarem registradas nos livros didáticos tiveram visibilidade através de canções. Para que haja uma análise
proveitosa do levantamento bibliográfico, o trabalho busca extrair da música não somente a
linguagem poética, sem considerar o conteúdo de sua linguagem musical.
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O BRASIL NO PRÉ-GOLPE MILITAR DE
1964
A dominação da burguesia estava pautada no Brasil desde seu advento, em procedimento autocrático, considerando que esta
classe construía uma nova oligarquia que
provinha do antigo senhor de terras. Todavia
a revolução da burguesia brasileira se limitou
no cenário político, se estende ao Estado, que
por sua vez se tornou o tutor, das relações de
nome social, responsável pela ordem instituída e o funcionamento eficaz do capitalismo
dependente, interferindo diretamente na esfera econômica, assim a burguesia passa a
consolidar um controle oligárquico do poder
(FERNANDES, 1975, p. 212).
Ao que parece, onde a dominação burguesa não se revela capaz de mobilizar
e aplicar semelhante reserva de poder,
ela corre o risco de ser facilmente deslocada por grupos que invadem o referido
espaço político: não importa se em nome
de uma “revolução dentro da ordem” ou
da ‘simples consolidação do regime’. Isso
faz com que a intolerância tenha raiz e
sentido políticos; e que a democracia burguesa, nessa situação, seja de fato uma
‘democracia restrita’, aberta e funcional
só para os que têm acesso à dominação
burguesa (FERNANDES, 1975, p. 212).

O capitalismo dependente limita de forma drástica as alternativas da classe burguesa nacional, reduzindo o campo histórico de
atuação da mesma. Deste modo a Revolução
burguesa brasileira consistiu somente na transição de uma metodologia oligárquica para
outra, revigorada com ajuda do capital estrangeiro e sofrendo uma pressão constante para
a promoção de um desenvolvimento com segurança, que assegura garantias sociais e
econômicas para o mesmo e suas indústrias
instaladas com sede no país (FERNANDES,
1975)

Considerando as Forças Armadas como
objetos de violência legitimados que tem
como finalidade a preservação da ordem, da
proteção da propriedade privada e dominação burguesa, encontram o monopólio da violência legitimada nas mãos do Estado. Como
único mecanismo para garantir a dominação
de classes na sociedade, independente de
qual seja esta. (WEBER, 1971).
No entanto, cabe ressaltar a necessidade de uma revolução da classe burguesa
no Brasil, tanto para o proletário, como para
a burguesia, no prelúdio da década de 1960,
que findasse os problemas sociais no país.
Nesse seguimento Ridenti (1993) acrescenta que nesse período a sociedade brasileira
ainda dispunha de características feudais ou
semifeudais no campo:
Encravando o desenvolvimento das forças
produtivas capitalistas. Os setores feudais
dominantes contariam com um forte aliado
para manter o atraso relativo da economia,
o imperialismo, a quem não interessaria
o desenvolvimento autônomo da nação
brasileira. Dessa forma, a grande tarefa
dos comunistas seria juntar forças com a
burguesia nacional e outros setores progressistas para levar a cabo a revolução
democrático-burguesa no Brasil, etapa necessária para a emancipação da classe
trabalhadora (RIDENTI, 1993, p. 25).

Esta característica semi-feudal do Estado influencia diretamente na fortificação das
ditaduras impostas ao país (ditadura Vargas,
1937 -1945 e ditadura militar 1964-1985),
que devido ao sistema latifundiário se encontrava dividida em partidos provinciais, onde o
grande latifundiário detinha o poder social e
político.
A política de João Goulart (1919-1976)
não apenas iniciou a reforma agrária como
também contestou e ameaçou a dominação
da burguesia norte-americana no Brasil. Tudo
isso em meio a uma época destacada pelo
extremismo ideológico, ilimitado dos grandes
Estados socialistas e capitalistas (RIDENTI,
1993).
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Julgando a política de João Goulart
como comunista e com auxílio do capital
estrangeiro, as Forças Armadas e o exército
brasileiro aplicaram o golpe militar em abril
de 1964, que mesmo inconstitucional foi legitimado rapidamente e aceito pelos Estados
Unidos (FERNANDES, 1975).
O golpe de 1964 pode ser classificado
como contra-revolução, considerando que ao
invés do rompimento com a ordem, foi realizado
com finalidade de manter a ordem até então
existente, assim garantindo a continuidade do
poder político da burguesia oligárquica brasileira
e os interesses da classe burguesa estrangeira.
Longe de estar pautada no conceito democrático, os militares responsáveis pelo golpe estavam cobertos pelos pela autocracia típica da
classe burguesa nacional (FERNANDES, 1975).
Ignorando a função estatal nos países
periféricos de capital dependente, o governo
João Goulart acabou fomentando movimentos
sociais de caráter socialista que colocava em
ameaça a ordem instituídas pelas classes burguesas nacionais e estrangeiras que, devido
a fase de Guerra Fria e ao avanço comunista
não poderia ser sustentado no cerne da relação de dominação capitalista que se fixava no
Brasil. Deste modo se tornou necessário para
as classes burguesas a realização de um golpe de Estado de cunho contra-revolucionário
que garantisse seus interesses e extirpam as
ameaças socialistas que emergiram em meio
a população (FERNANDES, 1975).

DITADURA MILITAR: UM SISTEMA
GERAL DE REPRESSÃO E CENSURA ÀS
ARTES
O mês de março de 1964 foi marcado
o um clima de agitação no Brasil, as grandes manifestações da população refletem nas
ruas a popularidade ideológica, sendo um de
direita e uma de esquerda, que gerava oscilações populares de ambos os lados. Além
da polarização, também houve uma intensa
revolta antigetulista, sendo motivador do movimento que derrubou João Goulart (SOUZA
FILHO, 2014).

Sob fortes aspectos morais e nacionalistas do DN (Diretório Nacional) que corrompia
as forças armadas, a intervenção militar em
1964 é a consumação de um procedimento
golpista que trilhava desde 1954. O golpe
militar de 1964 foi comandado e arquitetado
a distância pelo Estado americano que defendia a preocupação de que o governo brasileiro tomasse o mesmo percurso que Cuba,
“O Brasil no século XX, particularmente dos
anos 1930 até 1960 viveu uma experiência
muito significativa de impulso econômico sob
o governo JK que, desnacionaliza o principal
sistema produtivo do país, a indústria automobilística modificando o padrão de investimento assim como o tipo de consumo” (SOUZA
FILHO, 2014, p. 32).
As disputas por poder que se mantiveram entre os anos 1963 e 1964 ocorreram
após o “Brasil atingir um patamar de industrialização substitutivo da economia da produção
das matérias primas” (SOUZA FILHO, 2014,
p. 33). Assim para dar continuidade seria necessário um capital admirável que poderia ser
adquirida via Estado, e deste modo construindo uma economia socializada nacionalista, ou
por meio de capital estrangeiro, resultando na
economia nacional com a economia internacional.
Ao assumir o poder na década de 1960
Jânio Quadros toma como herança um país
em plena crise financeira, devido ao governo
desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek
(1902- 1976), que trouxe para o Brasil o otimismo, porém deixou como excedente a inflação em alta. Tentando solucionar o déficit,
Jânio Quadros tinha um método ortodoxo que
consistia em negociar, cortar subsídios e desvalorizar a moeda. No entanto, no congresso,
predominava a oposição que, contrariando as
decisões do presidente, desencadeou sua renúncia (SOUZA FILHO, 2014),
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A renúncia do governo de Jânio Quadros
é um elo numa cadeia que levou, da fundação da escola superior de guerra ao
golpe de 1964. Na volta dos militares
brasileiros da segunda guerra mundial
eles vieram engolidos pelos projetos norte americano de democracia, no marco
da guerra fria. Fundaram a escola superior de guerra, assumiram a doutrina de
segurança nacional e começaram a ter
um projeto alternativo daquilo que era
democracia política no Brasil da época.
Passou pela tentativa de derrubar Getúlio
Vargas, de impedir a posse de Juscelino
na eleição de 1955, tentativas de golpes
menores no governo JK e por último a
tentativa de impedir que com a renúncia
de Jânio, João Goulart tomasse posse
(SOUZA FILHO, 2014, 33-34).

Em 1961, Jânio Quadros renunciou à
presidência, deixando o cargo para seu vice
João Goulart. Este por sua vez tinha novas
ideias de reformas econômicas e sociais,
que segundo Costa e Sergl apud Souza Filho (2014, p. 34) têm seu governo marcado
pelo agravo da crise econômica e pela intensa vida política, bem como pelos conflitos
sociais e políticos no país. Diante disso, alegando combater a subversão e assegurar a
ordem democrática, os militares tomaram o
poder na noite de 1 de abril de 1964”.
O golpe militar de 1964 ocorreu após
vinte e um anos de democracia. No período
que antecedeu este ano materializou-se no
país um pensamento de opinião igualitária
presente em grande maioria das actividades
artísticas e culturais nacionais. Napolitano
(2014) aponta alguns aspectos que desorientam o governo João Goulart desembocando
no golpe militar,
As derrotas nas batalhas parlamentares
de 1963 pelas reformas pactuadas no
congresso e pela retomada das rédeas da
economia nacional parecem ter deixado
o governo Jango um tanto desnorteado.
Pressionado à esquerda e à direita, o presidente viu suas margens de manobra diminuírem. Em setembro, antes mesmo de
O último projeto de reforma agrária foi der-

rotado no congresso, começava a crise
político-militar que desgastaria o governo
e o próprio regime ao longo dos meses
seguintes (NAPOLITANO 2014, p.44).

O descontentamento político saia das
organizações tradicionais e dos pequenos
círculos do poder para ocupar as ruas. À esquerda e à direita. A primeira mais experiente
neste tipo de batalha parecia levar a melhor.
Mas a segunda não ficaria em casa, como
mera expectadora”. (NAPOLITANO, 2014,
p.53). A partir de então foi se acirrando as
pelejas das ruas onde vários grupos ideológicos apostaram em campanhas de panfletagem e comícios, enfatizando as reformas de
base necessárias, sobretudo as defesas das
liberdades democráticas e a reforma agrária,
adotando políticas de ocupação das ruas.
Com o apoio da sociedade contra o
governo e o povo nas ruas indo contra as
denominadas reformas de base, o general
Castelo Branco em um texto reservado deixava evidente a advertência ao governo, sendo este fato o ingresso para o golpe, mesmo
seu promotor hesitando em assumir de modo
proativo. “Em 31 de março 1964 tem início o
movimento que põe fim ao regime democrático, instalado no país desde final do estado
novo de Getúlio Vargas, os militares ficariam
21 anos no poder” (SOUZA FILHO, 2014, p.
37).
[...] a ocasião mais autoritária da ditadura
brasileira adveio depois da criação do Ato
Institucional número 5 (AI-5), em 13 de
dezembro de 1968, que suspendia todos
os direitos civis dos cidadãos. A aprovação deste ato para a vida cultural brasileira naquele momento mudaria o rumo com
uma forte influência da censura pública
sobre todos os campos das artes (SOUZA FILHO, 2014, p. 37).

Os manifestos artísticos contra o regime militar, principalmente no que tange as
criações cinematográficas, plásticas e musicais, tinham atitudes de oposição refletidas
em ideias de impossibilidades e vazios suscitadas pela ditadura, que em controvérsia foi
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censurada e contestada pelo estado militar.
As obras de cinema, teatro, artes plásticas,
música entre outras se dividiam entre as que
apoiavam o regime e as que protestavam
contra. Os artistas politizados protestavam
em suas obras, utilizando discursos de insatisfação, enquanto outros instauraram uma linguagem de alienação social (NAPOLITANO,
2014),
Os militares brasileiros que estavam no
poder foram responsáveis por mortes, exílios, prisões, torturas e desaparições que
não seriam permitidas se não estivessem
dentro de um estado de exceção, que, de
alguma maneira, lhes dava poderes suficientes para cometer essas atrocidades.
A Delegacia de Ordem Política e Social
(Dops) foi o órgão responsável pela repressão de vários artistas e intelectuais
dentro deste estado de exceção caracterizado aqui como ditadura militar, que
afetou profundamente a vida artística brasileira (RODRIGUES apud SOUZA FILHO
2014, p.37).

Na abordagem cultural é compreendido
que a violência se deu através da censura.
A música passa a ser o melhor método de
manifestação contra o regime, assim uma
enorme quantidade de letras deixou de ser
conhecidas pelo público e muitas sofreram
cortes ou foram alteradas pelos seus próprios
compositores para driblar a ditadura” (SOUZA
FILHO, 2014, p. 37).

A CENSURA DA DITADURA: UM REGIME
A CAMINHO DA VIOLÊNCIA
O regime militar tentou dificultar ou vetar
a circulação livre de ideias no Brasil, sendo o
algoz de toda a manifestação artística cultural ou científica. Nada passava despercebido
pela DCDP e o cenário musical foi uma das
vítimas mais notórias.
Quando houve a deflagração do regime
militar em 1964, o país tinha os movimentos
de bases mais organizados de toda a história.
Movimentos estudantis, sindicatos, movimentos de trabalhadores do campo, movimentos
de bases militares, movimento de base dentro

das forças armadas, todos articulados e engajados em entidades como o CGT (Comando
Geral dos Trabalhadores), UNE (União Nacional dos Estudantes), PUA (Pacto da Unidade
e Ação), entre outros que tinham grandes representatividades diante do acaso político da
nação. (NAPOLITANO, 2014).
A ditadura assumiu o controle econômico, social e político que ocasionou os
acontecimentos mais brutais sob o modo de
censura, repressão, violência, prisão, exílio e
tantos outros métodos de coerção da sociedade. O estado tinha como objetivo criar um
sistema que concretizasse sobre a sociedade
seu monopólio intelectual, mesmo que existissem pessoas com pensamentos e funções
diferentes neste complexo espaço social.
Aqueles que opunham ao regime militar foram colocados para o exclusivo caminho da
violência e da repressão demasiada usada
pelos militares.
O regime militar teve consequências
perversas no que concerne às condições de
vida da sociedade dominada. Toda e qualquer divergência era tida como negativa e rapidamente tentava-se limitá-la. Por mais que a
população visse, visse e assistisse noticiários
sempre pensando em estar com informações
eficazes para ativar a voz, as inúmeras notícias eram repassadas como elementos isolados, sem nenhum significado ou objetivo
(OLIVEIRA, 2003):
Setores intelectualizados das camadas
médias, unidos em torno da palavra de
ordem CONSCIENTIZAÇÃO, empenharam-se no emprego de fórmulas alternativas para alfabetizar a população e esclarecê-las a respeito da precariedade das
suas condições de vida, da exploração
a que era submetida e da manipulação
ideológica que sofria.

Com o movimento de 1964, após breve
refluxo, essa atividade continuou adquirindo
grande vulto em 1968 (OLIVEIRA, 2003, p.
14).
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O que limitou e dificultou a formação de
uma consciência social e o modo de como
foi transmitida a apresentação dos fatos para
quem esperava. Artistas, congressistas e estudantes se manifestaram contra o regime,
ganhando maior participação popular após
o ano de 1966, quando tais manifestações
ganharam as ruas (BOLLE, 1980).
A resposta veio de imediato do governo, semeando a manipulação e intensificando
a manipulação da sociedade, neutralizando
a mobilização e, retornando a população à
condição de submissa e passiva. Causando
medo em quem optasse por ir contra aos
aspectos do governo recebendo uma quantidade significativa de panfletos, textos, filmes
entre outros meios de propaganda da época,
das campanhas do regime opressor (BOLLE,
1980).
“A censura teve um papel fundamental
no sistema de controle ideológico e, consequentemente, da propaganda. Todos os assuntos, temas e dúvidas em relação às afirmações da propaganda oficial tinham sua
divulgação proibida”. (GARCIA apud FERRARI; PEREIRA, 2009, p.11). Inúmeras pessoas
de distintos setores da sociedade passaram
por severas punições, por serem vistas como
sujeitos contrários ao regime, ou em alguns
casos por manifestar os sentimentos de conscientização real da classe dominada.
As práticas de torturas passaram a ser
algo de rotina e utilizadas por vários setores
do governo, os desaparecimentos e os assassinatos também apresentaram números significativos. Fatos este que eram falsamente
justificados pelos militares como resultante de
resistência, tentativa de fuga, atropelamento e
suicídio. Um grande número de pessoas alienou sem opinar, sem participar, sem discutir,
sem criticar e tampouco se informavam sobre
questões políticas e econômicas (OLIVEIRA,
2003):

O regime implantado em 1964 contribuiu
também para a generalização de uma
prática de pressão psicológica que podemos chamar de “lavagem cerebral”, que
consistia num conjunto de pressões exercidas sobre determinadas pessoas com
tal intensidade, que lhes acarretava uma
espécie de desestruturação da personalidade e acabando por induzi-las a aceitar
passivamente, determinadas orientações
de comportamento (OLIVEIRA, 2003, p.
30).

O governo adotou um método onde a
violência, nas formas de dor, repressão, tortura, passava uma ferramenta básica para assegurar a coerção social. Enquanto os militares
exaltavam o nacionalismo, ao mesmo tempo
a democracia efetuava perseguições e torturavam sujeitos críticos e com voz ativa.
Em março de 1968, no Rio, a polícia intervém contra uma manifestação de estudantes e mata o secundarista Edson
Luís, de 18 anos. Como um rastilho de
pólvora, espalham-se por todo o país manifestações públicas de protesto. Também
as lutas operárias ressurgem com alguma
vitalidade. Crescem o enfrentamento e as
denúncias contra o Regime Militar, tendo
as classes médias urbanas ocupado a
frente das movimentações (ARNS, 1985,
p.62).

Por inúmeras vezes, vários indivíduos foram induzidos a assinarem declarações falas
e depoimentos forjados na tentativa de minimizar a violência e a tortura que se abatia sobre
os mesmos, muito embora a legislação brasileira afirme que nenhuma prova possui valor
quando colhida mediante tortura. Após 1964
a ditadura militar teve cunho inquisitorial, o
preso político era forçado a ficar incomunicável, submetido a violência moral, psicológica
e física. A base da pirâmide do sistema de
imposição dos governantes militares era dada
da seguinte forma:
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No topo existiam os Atos Institucionais, o
SNI, o Conselho de Segurança Nacional,
as altas esferas do poder. Na porção intermediária da pirâmide, toda a estrutura
jurídico-política de repressão e controle:
LSN, Lei da Imprensa, inúmeros instrumentos legais de exceção. Pouco acima
da base, a Justiça Militar “legalizando as
atrocidades dos inquéritos, ignorando as
marcas das torturas, transformando em
decisões judiciais aquilo que os órgãos
de segurança arrancavam dos presos
políticos mediante pressões que iam da
intimidação para que confessassem, até
ao limite dos assassinatos seguidos de
desaparecimento dos cadáveres (ARNS,
1985, p. 203).

Sob ataque e retirada de inúmeros direitos e valores, a sociedade começa a buscar
meios de criticar de forma ativa a realidade
expressa pelo regime militar. Mas ao mesmo
tempo em que se enfrentavam diretamente
os representantes, teriam que ser os mais
discretos e sigilosos possível, considerando
que o peso da repressão, por muitos já era
conhecido. (BOLLE, 1980).
A década de 1960 ficou conhecida
como período de uma militância fervorosa,
que de modo rápido saiu do anonimato e se
transformou em produto musical de protesto
social e político. Dessa maneira, o anseio de
ser ativo criticamente foi despertado nos mais
distintos segmentos da sociedade brasileira.
O espelho desta complexidade social vem
se refletir no setor cultural, sobressaindo os
festivais da MPB que traziam uma modificação radical no que se conhecia no ambiente
musical até então, pois, “as criações intelectuais de uma nação tornam- se propriedade
comum de todos” (BOYLE, 2006, p.37).
A DCDP (Divisão de Censura de Diversões Públicas) era o órgão que respondia
pela prévia censura a conteúdos musicais de
todos os artistas. Segundo Souza Filho (2014)
a ex- censura Odete Martins relata como era
que o órgão atuava:

[...] ―a gente fazia censura de acordo com
as instruções recebida pelas autoridades
emanadas de Brasília‖. Dona Odete lembra de mais dos temas que preocupavam
a censura: ― época mandavam atentar
mais sobre a política, época mandavam
mais sobre as drogas, outras época mandavam atentar mais sobre os bons costumes‖. (SOUZA FILHO, 2014, p. 37).

Em 1968 o compositor Geraldo Vandré
participa no III Festival Internacional Da Canção (FIC), com a canção intitulada “Para Não
Dizer Que Não Falei Das Flores” que passa a
ser o hino de descontentamento da juventude
brasileira. Diante disso a música tem sua veiculação proibida, e o compositor se torna um
dos primeiros artistas a sofrer perseguição
pela ditadura militar. A canção, que é conhecida também como Caminhando, é apenas o
início de inúmeras outras músicas censuradas
atingindo demais artistas da MPB (Música Popular Brasileira), (SOUZA FILHO, 2014).

GERALDO VANDRÉ: SEU PAÍS E SEU
EXÍLIO
Geraldo Vandré nasceu em 12 de setembro de 1935 na Paraíba, cujo nome de batismo é Geraldo Pedrosa de Araújo Dias. No ano
de 1951 muda com os familiares para o Rio
de Janeiro, onde tem seus primeiros contatos
com o espaço artístico e, em seguida, com os
compositores da época. Foi um dos personagens mais enigmáticos da música brasileira,
de bandido a herói, ou vice e versa, de acordo
com o ponto de vista (MOTTA, 2001):
Por ser admirador do cantor Carlos José,
utiliza o nome Carlos Dias, no programa
do conhecido radialista, ator de cinema e
apresentador de televisão César de Alencar
[...]. Sendo desclassificado nessa ocasião.
Em outra tentativa, Paulo Tapajós – que no
início de carreira gravou canção de Lamartine Babo, e posteriormente foi parceiro de
Vinicius de Moraes na canção “Canção da
Noite” – qualifica-o como medíocre. Ainda
com o nome de Carlos Dias em 1955, na
TV Rio, empresta a voz para a canção “Menina” de Carlos Lyra – um dos criadores da
Bossa Nova (DIAS, 2014, p. 27).
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Em 1961 com contrato assinado com a
TV Tupi para apresentar um programa dirigido
por Abelardo Figueiredo, se muda para São
Paulo. Em 1962 troca a RGE pela Audio-Fidelity onde, em parceria com a cantora Ana
Lúcia, grava a canção Samba em Prelúdio de
Vinícius de Moraes e Baden Powell. Mesmo
atingindo sucesso com esta gravação, se recusa a gravar um LP inteiro com a cantora, a
convite da gravadora (DIAS, 2014).
Com o início da repressão do regime militar à Bossa Nova, movimento no qual
Vandré está ligado, vê a necessidade de
se engajar contra o regime para a conscientização do povo. No ano de início do
regime (1964), Vandré assina contrato de
exclusividade com a TV Tupi onde participa do conhecido Almoço com as Estrelas
dos apresentadores, então casados, Airton e Lolita Rodrigues. Na emissora

Ainda participa do programa Móbile, de
Fernando Faro. Lança o seu primeiro álbum
solo pela Audio-Fidelity ainda no ano de 1964
com as canções Fica mal com Deus e Canção Nordestina, por não possuir parcerias em
São Paulo (DIAS, 2014, p. 29).
Foi odiado e amado pela esquerda durante o intervalo de uma década. Colaborador
do CPC (Centro Popular da Cultura) da UNE
desde 1961, onde também conheceu o compositor e cantor Carlos Lyra, que logo se desviou da Bossa Nova a um tipo musical mais
engajado. Logo deram início a uma parceria e
fizeram as primeiras canções, como Aruanda
de 1965. (MOTTA, 2001), Considerada por
Vandré um clássico da canção nordestina, ele
grava Asa Branca de Luiz Gonzaga em 1965
no seu segundo disco (Hora de Lutar) lançado pela continental Discos. Nesse mesmo
LP, é gravada a canção Sonho de carnaval
de Chico Buarque de Holanda (DIAS, 2014,
p. 30).
Ainda em 1965, Vandré tem sua primeira experiência no cinema,ao compor a trilha
sonora do filme A hora e a vez de Augusto
Matraga, a convite do cineasta Roberto Santos”. (DIAS, 2014, p. 30). No ano seguinte

com a música composta junto com Fernando
Lona, Porta Estandarte que se trata de uma
marcha-rancho, fica em primeiro colocado no
II Festival Nacional de Música Popular Brasileira da extinta TV Excelsior, sendo contemplado com o troféu Berimbau de Ouro.
Também em 1966, Geraldo Vandré ganhou repercussão nacional, ao inscrever no
festival da TV Record a canção Disparada,
escrita por Théo de Barros e interpretada por
Jair Rodrigues. O primeiro lugar foi dividido
entre Vandré e Chico Buarque que concorria
com a música A Banda, defendida por Nara
Leão (MOTTA, 2001),
Discutida apaixonadamente nas esquinas
e nos botecos, nas farmácias e nos velórios, a música brasileira era o assunto do
momento no início de 1966, quando a
Record anunciou que faria o seu Festival
de Música Brasileira, com grandes prêmios em dinheiro e o “Berimbau de Ouro”
ao primeiro colocado. Ao mesmo tempo,
a TV Rio de Walter Clark anunciou o seu
I Festival Internacional da Canção, com
prêmios em dinheiro maiores que os da
Record e o troféu “Galo de ouro” (MOTTA,
2001, p. 107).

A sua consagração chegou dois anos
depois quando a música Pra não dizer que
não falei das flores, conhecida também como
Caminhando, foi segundo lugar no 3° Festival
Internacional da Canção, atrás de Chico Buarque e Tom Jobim com a canção Sabiá. A
plateia ficou enfurecida com a derrota, afinal
a letra da música era da música era um tapa
na cara do regime militar que ninguém antes
tinha ouvido. E Vandré foi ovacionado como
mais o
compositor mais valente. No entanto,
especula-se que a euforia que a canção causou apressou o Ato Institucional n°5, aproximadamente após um mês e meio (NAPOLITANO, 2002).
Vandré estava no radar da ditadura, em
1968 exilou-se no Chile, de lá viajou à França,
Argélia, Alemanha, Áustria, Grécia e Bulgária”.
(DIAS, 2014, p. 30). Quando retornou ao país
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em 1973, já estava com outros pensamentos.
Decidiu então apenas fazer Canções de Amor
e, para indignação de seus fãs, compôs a
música Fabiana, homenageando a FAB (Força Aérea Brasileira). Mesmo retornando ao
país nunca mais se apresentou em território
brasileiro, fazendo assim do seu país o seu
exílio. Sua última apresentação ocorreu em
1982 do lado paraguaio da fronteira. O artista atingiu o auge, alcançou píncaros com
suas canções para depois mergulhar em uma
densa névoa, cheia de perguntas e mistérios
sem respostas,
Contam-se duas lendas sobre o exílio de
Geraldo Vandré: a primeira, e mais defendida, é que ele foi preso, torturado e
castrado e como consequência teria enlouquecido: a segunda é que ele fez um
acordo com os órgãos de repressão na
sua volta e, para tanto, compôs Fabiana.
No entanto, de acordo com ele, não teria
sido preso, simplesmente abandonou o
país pela perseguição que sofria (SANTANA et al, 2011, p. 78).

Entretanto a música de Vandré trazia
uma temática relativa ao período histórico de
cunho político e social na década de 1960,
no momento pós golpe de estado, vivendo
em pleno regime militar. Dentre as canções a
de maior destaque composta em 1968, Pra
não dizer que não falei das flores, a canção
carimbou no cantor e compositor o rótulo de
antimilitarista e cantor de protesto. O motivo
de tanta euforia seria o fato de que alguns dizeres teriam sido destinados especificamente
aos militares, em um período que culminou a
fase mais violenta do regime. (DIAS, 2014)

PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS
FLORES
O ano de 1968 foi o marco de inúmeros
acontecimentos e por grandes manifestações
não somente no Brasil, como também na Europa, México, Tchecoslováquia e Estados Unidos.
Inúmeros fatos aconteciam quase que simultaneamente: a Primavera de Praga, a Guerra do
Vietnã, o assassinato de Robert Kenedy e Martin
Luther King, a Tropicália, o Festival de Cinema
de Cannes, o decreto do AI-5, etc. Em meio a
espinhos surge Geraldo Vandré presenteando
com a mais bela flor daquela primavera (PADILHA, 2015).
A canção “Pra não dizer que não falei das
flores” foi considerada um hino contra o regime
por afrontar diretamente o governo e a violência
que algumas pessoas eram
submetidas pelos militares. Vandré cita
nos versos da música a luta armada e a imobilidade da sociedade que defendiam a diplomacia, faz menção crítica aos movimentos que
defendiam paz e amor, evidenciando que de
nada adianta falar das flores aos indivíduos que
atacam com armas (SANTANA et al, 2011).
A canção foi um objeto da época, sendo
produzida conforme o contexto em que a sociedade estava envolvida naquele instante. E como
seus versos podem definir o sentido discursivo
da música orientando não somente a produção,
como também a recepção. Vandré compôs a
letra da música com o intuito de protestar contra
a ditadura (SANTANA et al, 2011).
“O texto é lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, nele se
constituem e são constituídos” (SANTANA et al,
2011, p. 78). A canção de Vandré é um texto
que visa interação com a sociedade, intencionado despertar os sujeitos que assim como o
próprio estavam sob o jugo do regime, porém
os dizeres nos versos da canção não interagem
unicamente com a sociedade de 1968, são palavras de sentido atual que fala sobre a luta
social e busca constante por mudanças tanto
no plano político, quanto social e educacional.
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A canção além de ser um ato de protesto, é uma convocação aos militantes pela
libertação do regime, e todas as classes sociais se sentiram inseridas nessa chamada,
Nos dois primeiros versos, o autor diz:
"caminhando e cantando e seguindo a canção/ somos todos iguais braços dados ou
não”. Esta frase também nos mostra que, independente de crenças e ideias as pessoas
são iguais. Estando elas do mesmo lado ou
não. Em outro parágrafo, ele diz: “Nas escolas, nas ruas, campos, construções”, o que
significa que as manifestações eram compostas de pessoas de diversos ambientes,
mas que possuíam o desejo de mudanças
em comum: agricultores, jornalistas, intelectuais, padres e bispos. A maneira encontrada para protestarem pelos seus direitos era
juntar aqueles que também possuíam ideias
de mudança e desejo por um país melhor
(SANTANA et al, 2011, p. 79).
Geraldo Vandré inicia a música incitando a sociedade à revolução, em seguida
o que diz a letra de sua música, escrita tal
como um relato histórico. A cada, vocábulo,
cada frase, é vivenciado o regime militar, assim como fazer vivê-lo até os dias atuais com
esta canção, devido a força e significância
das palavras utilizadas na construção da mesma. A primeira estrofe faz uma analogia às
passeatas de protestos reafirmando: “somos
todos iguais, braços dados ou não” fazendo menção aos militares e aos manifestantes
que mesmo em caminhos opostos e distintas
ideias e vertentes, somos todos pessoas humanas (PADILHA, 2015).

“ainda fazem da flor seu mais forte refrão e
acreditam nas flores vencendo o canhão”, ou
seja, são sujeitos que ainda acreditam que
a força da palavra pode vencer a violência
(PADILHA, 2015).
Vandré faz menção aos soldados militares ao dizer que: “nos quartéis lhes ensinam, uma antiga lição; de morrer pela pátria
e viver sem razão”. No entanto é interessante
notar que Vandré sabia que os soldados não
tinham culpa na ditadura militar, assim como
toda a sociedade estes também eram vítimas,
pois acreditavam nas lições e nos ideais que
aprendiam em treinamentos. Fato este que
pode ser confirmado na sétima estrofe, quando é dito que: “somos todos soldados, armados ou não”, o que nos leva ao entendimento
de que todos são vítimas tanto os soldados
como os civis (PADILHA, 2015).
De certo modo a música retrata o hino
de uma passeata de protesto, como pode ser
visto na letra da canção que faz menção a
um ato sem violência, ato que pode mudar a
história de uma nação. (PADILHA, 2015). Ato
e fato constituídos para reformular conceitos,
ideias, para ensinar e aprender. Em uma canção de rimas fracas, de simples melodia e
refrão repetitivo como toda boa música, Geraldo Vandré mostrou que a vida não pode ser
resumida em festivais e que a vida vai muito
além do que se pode imaginar e que esperar
não leva a nenhum lugar.

O refrão diz que a sociedade não deve
esperar algo ruim, que é necessário se mexer
para mudar o que não está bom. Na terceira
estrofe é relatada uma questão triste e irônica
sobre o regime. "Pelos campos há fome em
grandes plantações, pelas ruas marchando
indecisos cordões”, tocando novamente
nas passeatas regidas geralmente por grupos
de estudantes da época, sob pouca orientação e desabrigados de apoios, mas que
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GERALDO VANDRÉ: UM SÍMBOLO DE
PROTESTO CONTRA A DITADURA
MILITAR
Ao ser divulgado num período de radicalização e realizações da esquerda brasileira e
do acirramento do autoritarismo dos militares, a
canção Pra não dizer que não falei das flores
conseguiu sintetizar o sentimento até então contido nos movimentos de resistência ao regime da
ditadura, acarretando na censura e perseguição
ao compositor. A partir desse momento é possível observar que a imprensa passa a representar
Geraldo Vandré como símbolo de resistência e
protesto ao governo ditatorial (SILVEIRA, 2011).
Fato este que fica evidente em matéria
publicada pela Revista Veja denominada “Eles
dizem ‘não’ mas todo mundo aplaude, publicada
em novembro de 1968, ainda no calor dos acontecimentos, que inicia seu texto com os dizeres:
Toda música é de protesto. Esta é a tese de Geraldo Vandré, autor de '' Caminhando” (SILVEIRA,
2011, p. 100).
Durante o período de vigência do AI – 5,
a imprensa sequer podia mencionar a canção
ou o seu autor, o que limitou a veiculação desta
representação sobre Vandré nesse meio tempo.
Porém em março de 1978:
[...] último ano do governo de Ernesto Geisel, presidente que havia iniciado a chamada “abertura política”, o jornal Repórter
publicou uma matéria intitulada “Ex- cantor não fala sobre seu passado: diz que
já morreu!”, que se inicia apontando a
existência de um mistério em torno do
que havia acontecido com Vandré a partir de 1968. Pode-se dizer, por inferência,
tratar-se do prenúncio da conquista da
revogação do AI- 5, ocorrida em janeiro
de 1979, bem como da promulgação da
Lei da Anistia, ocorrida em agosto desse
mesmo ano (SILVEIRA, 2011, p. 100).

Após esses últimos acontecimentos, a
mídia que veiculava na época passa a publicar frequentemente reportagens sobre Vandré.
A maioria das matérias representavam o artista
como cantor de protesto que viveu a censura e
foi vítima do regime militar. “Daí a ocorrência de
publicações, em momentos específicos da política brasileira, em que se verifica a apropriação

de sua obra, de sua história e de sua imagem,
com vistas a reforçar e, por vezes, vender alguma ideologia ou ideia do momento” (SILVEIRA,
2011, p. 100).
No período entre o AI -5 sendo revogado e
a Lei da Anistia promulgada, a publicação dada
pela Revista Veja em 18 de abril de 1979 intitulada Do exílio, cujo o próprio título remete ao assunto que se fazia latente, ou seja, era necessário
trazer à tona as questões sobre as pessoas que
foram exiladas (SILVEIRA, 2011).
No dia 3 de maio de 1998, o Jornal do
Brasil, comemorando o aniversário de trinta anos
do fato histórico Maio de 1968, publica a reportagem com o título “Protestos e convivências''.
O corpo do texto é ilustrado com uma imagem
onde Geraldo Vandré oferece seu violão simbolicamente para a platéia do III FIC, o autor da
reportagem, o jornalista Tárik de Souza, se refere
à canção Pra não dizer que não falei das flores
como o pico das canções de protesto (SILVEIRA,
2011).
Prestes a completar vinte anos do governo
civil a nação brasileira, o jornal O Estado de S.
Paulo, em 30 de janeiro de 2005, publicou uma
matéria cujo título era ``O que o país não pode
ver nem ouvir”, em 70 mil documentos. abordagem se refere a abertura ao público de todo
o acervo da censura prévia aos acontecimentos e produções culturais durante todo o regime
opressor. O subtítulo dizia: “Nem ‘retratação’ de
Vandré escapou da tesoura, a jornalista Luciana
Nunes Leal ilustra a matéria citando a reprovação
da música Pátria Amada, idolatrada, Salve, salve,
de autoria do compositor paraibano” (SILVEIRA,
2011, p. 101).
A rememoração dos quarentas anos da
promulgação do Ato Institucional – 5 foi realizada
pelo jornal Estado de Minas, em 13 de dezembro
de 2008, por meio da publicação de uma reportagem denominada Não tenho presidente. O
jornalista Leandro Colon em entrevista realizada
com Geraldo Vandré, fala sobre as consequências do AI -5 para a vida do cantor e compositor,
“evidenciando o entrelaçamento entre a sua história e a do país no período da ditadura militar”
(SILVEIRA, 2011, p. 101).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho buscou abordar o contexto da MPB no tempo do regime militar, especialmente
voltado para a canção de Geraldo Vandré. A ditadura militar, instaurada no país no ano de
1964 com fim em 1965 causou implicações sociais, econômicas, políticas e comportamentais
complexas a sociedade artística, e toda sociedade brasileira de forma geral.
Durante o regime a voz da sociedade artística ficava em um entrave, devido ser poucas
as pessoas com coragem para ir contra a ditadura que agia por meio de violência, tortura,
manipulação de informações, censuras e repressões. O material estudado deixa claro sobre
as atrocidades que os cidadãos brasileiros sofreram durante toda a estadia dos militares no
poder. No entanto, o espelho enraizado no cotidiano desta época foi a crítica pessoal, pouca
participação política, submissão e no campo artístico era nítido um grande atraso intelectual.
A represália vivida no período do regime militar ainda é vista nos dias atuais, devido a
grande maioria das pessoas que vivenciaram e participaram deste período de história brasileira se limitam a pronunciar, ou de algum modo se recusam acreditar que os acontecimentos
artísticos foram importantes. Um fato lastimável tendo em vista que de um modo e gradativo
está retirando direitos que foram conquistados com muita determinação e luta, oferecendo
lacuna a um descaso isento a grande parte da sociedade brasileira, como também a própria
história da MPB nas mais diversas regiões do país.
Como pode ser visto inúmeros fatores explicam a opção da imprensa nacional em
conceituar o cantor e compositor como sendo simbologia de protesto contra o regime militar
instaurado no país. Na reconstrução do trajeto se percebe a ocorrência de inúmeros acontecimentos que o tornaram um mito. A vinculação engaja de Geraldo Vandré ao cenário artístico
na década de 1960, e a criação da canção Pra não dizer que não falei das flores, num período
de recrudescimento do embate entre o regime e a esquerda, e a consequente perseguição do
artista ao exílio já no final desta década, além do seu retorno traumático ao país e o prematuro encerramento de sua carreira, são alguns dos fatores que fizeram sua história no cenário
musical e nos assuntos políticos do país.
Buscando entender essa opção, não se pode esquecer que Geraldo Vandré ao mesmo
tempo é uma pessoa singular e exemplar, sendo um caso típico de artista envolvido em atos
de oposição à ditadura entre os anos de 1964 e 1968 que foi censurado, perseguido, exilado
e repatriado. Mas diferente de outros grandes nomes como Gilberto Gil e Caetano Veloso,
Vandré não voltou à carreira artística quando retornou ao pais após o período exilado, o que
representou a morte em vida do cantor e compositor.
A história de Geraldo Vandré possui elementos que demonstram o drama que os artistas viveram na ditadura, cujas obras não enquadraram na produção de conteúdo cultural de
acordo com os ideais de 1964, assim permitindo a evocação das sequelas culturais, políticas
e sociais provocadas pelo regime. Embora possua uma gama de materiais sobre o cantor e
compositor, existem também algumas controvérsias sobre sua história e suas obras, assim
como seu isolamento posterior ao período de exílio.
Estes fatos não possibilitaram o desfecho de alguns assuntos, entre os quais, o de que
Vandré queria ser apenas um poeta e nada além disso, segundo o próprio. Visto deste ângulo, se deduz que o mesmo queria traduzir suas poesias em canções, e que seus
trabalhos incitasse a luta contra o regime. Pode-se concluir também que o cantor
não teria sido um ativista lutando a favor de movimentos de resistência à ditadura.
Muito embora a escassa bibliografia indique características de conotação política
sobre a vida do artista, sendo insuficiente para uma conclusão edificada sobre esse
tema polêmico.
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APROVEITAMENTO E REAPROVEITAMENTO DOS ALIMENTOS
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, realizando um trabalho prático sobre aproveitamento e
reaproveitamento dos alimentos, dentro de uma perspectiva de uma economia solidária dentro da
formação desses alunos. 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.
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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 e
não carregado do estereótipo de que, por ser para adultos, jovens e até mesmo idosos que
curam esta modalidade de ensino nas escolas públicas brasileiras, que é pensado algo apenas
para o preenchimento do tempo que estas pessoas têm sobrando, como é o exemplo dos
idosos que regressam às escolas fora do ensino regular, ou para inserção de uma vaga de
trabalho que apenas inclua aquele jovem ou aquele adulto desempregado, mas que possibilite
à estas pessoas sonharem com uma carreira ou um trabalho que lhes proporcione prazer e
realização profissional.
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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APROVEITAMENTO E
REAPROVEITAMENTO DOS ALIMENTOS
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.
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.
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 socioeconômicos 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.

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 utilizam uma
abordagem explanatória.

APROVEITAMENTO E
REAPROVEITAMENTO DOS ALIMENTOS
Pouca gente sabe, mas as partes vistas como “menos nobres” dos alimentos têm
grande valor nutritivo! São ricos em vitaminas
(especialmente A e C), além de ferro, potássio e outros nutrientes. Ou seja, aproveitar
integralmente os alimentos não faz bem apenas ao meio ambiente e à sociedade, mas
também ao corpo e à mente.
Estima-se que 30% da produção mundial de alimentos sejam desperdiçados devido às falhas no sistema de colheita, trans31 - julho/2021 - Educar FCE
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porte, armazenagem e comercialização. No
Brasil, aproximadamente 70 mil toneladas de
alimentos são jogadas no lixo diariamente, o
que torna esse lixo um dos mais ricos do
mundo, sendo o Brasil, considerado o país
dos desperdícios.
Nós brasileiros perdemos mais de 12
bilhões de reais por ano com o desperdício
de alimentos. Os supermercados jogam fora
13 milhões de toneladas de alimentos por
ano. Nas feiras livres de São Paulo, mais de
mil toneladas vão para o lixo todos os dias.
Segundo o IBGE, o desperdício no consumo
doméstico de alimentos chega a 20%.
A forma mais comum de desperdício
caseiro é a distorção no uso dos alimentos.
Talos, folhas e cascas são, muitas vezes, mais
nutritivos do que a parte dos alimentos a que
estamos habituados a comer. Um quarto de
toda a produção nacional de frutas, verduras
e legumes não é em sua totalidade significa
mais do que economia. Significa usar os recursos disponíveis sem desperdícios, reciclar,
respeitar a natureza e alimentar-se bem, com
prazer e dignidade.
A educação é um fator essencial para
o trato com os alimentos. Muitas entidades
lutam para evitar o desperdício de alimentos,
utilizando como ferramenta o reaproveitamento integral de frutas e verduras. Com um pouco de criatividade, o que antes tinha como
destino o lixo, passa a ser a refeição principal
de muitas famílias. A nutricionista Gorete Pereira afirma que é possível criar várias receitas
com cascas de frutas e outros alimentos que
não são considerados nobres.
O abacaxi, a abóbora e até a farinha de
mandioca ganharam novas atribuições com
as receitas de reaproveitamento. As sobremesas são as principais opções para a utilização do material ainda não aproveitado. Bolos
e doces ganham um sabor especial com o
acréscimo desses ingredientes e não perdem
o principal atrativo: o sabor.

ALIMENTAÇÃO É À BASE DA VIDA E
DELA DEPENDE O ESTADO DE SAÚDE
DO SER HUMANO
O desperdício é um sério problema a
ser resolvido na produção e distribuição de
alimentos, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O crescimento da população mundial, mesmo amparado pelos rápidos avanços da tecnologia,
nos faz crer que o desperdício de alimentos
é uma atitude injustificável. Por isso, não podemos mais desperdiçar.
Antigamente, as pessoas tinham uma
relação natural com o ambiente. A maioria
vivia no campo, conhecia as plantas venenosas, criava verduras, frutas, arroz, feijão, milho
e mandioca. O contato com os alimentos permitia o seu melhor aproveitamento e as informações passavam de geração em geração.
A promoção da alimentação integral
começa diante das dificuldades econômicas
pelas quais passa o país. Tornam-se cada vez
mais difíceis e adquirir alimentos adequados
ao consumo do dia-a-dia, razão pela qual a
alimentação equilibrada é atualmente uma
das maiores preocupações do nosso cotidiano.
Dessa forma, devemos aproveitar tudo
que o alimento pode nos oferecer como fonte
de nutrientes. Dentre os diferentes padrões
de alimentação destacam-se as dietas não
usuais, sendo as mais abordadas pela literatura: naturalista, vegetariana, macrobiótica
e alimentação integral. Elas possuem características específicas e produzem diferentes
repercussões sobre o organismo humano. A
alimentação integral possui como princípio
básico a diversidade de alimentos e a complementação de refeições, com o objetivo de
reduzir custos, proporcionar preparo rápido e
oferecer paladar regionalizado.
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Estudos mostram que o homem necessita de uma alimentação sadia, rica em nutrientes, que pode ser alcançada com partes
dos alimentos que normalmente são desprezadas. As perdas não ocorrem somente em
plantações, transportes e armazenamento
inadequado, mas também no preparo incorreto dos alimentos. Os principais alimentos
ou produtos utilizados para complementar a
dieta convencional são? Pós (casca de ovo,
semente de abóbora); farelos (trigo, arroz, milho); farinhas torradas, raízes e tubérculos.
Só com a conscientização, através da
Educação nutricional, é que se pode reverter
o quadro alimentar atual do Brasil. As características básicas são: alto valor nutritivo, baixo custo, paladar regionalizado, preparo rápido, alimentos que podem ser aproveitados
integralmente (folhas de: cenoura, beterraba,
batata doce, nabo, couve-flor, abóbora, mostarda, hortelã e rabanete; cascas de: batata
inglesa, banana, tangerina, laranja, mamão,
pepino, maçã, abacaxi, berinjela, beterraba,
melão, maracujá, goiaba, manga, abóbora;
talos de: couve-flor, brócolis, beterraba; entrecascas de melancia, maracujá; sementes de:
abóbora, melão jaca; nata; pão amanhecido;
pés e pescoço de galinha; tutano de boi.
6. RELATOS
1º Dia – 12/08/2011
Comecei a aula me apresentando e pedindo aos alunos que se apresentassem também. Expliquei que trabalharia com um projeto no qual consolidaria a minha monografia,
ou seja, sustentabilidade: aproveitamento e
reaproveitamento de alimentos. Fizemos uma
roda de conversa com a intenção de diagnosticar o que os alunos já sabiam da Educação Solidária. Segundo Mario Sergio Cortella a avaliação na Escola, sua finalidade é
identificar problemas e facilidades na relação
ensino/ aprendizagem de modo a reorientar
o processo pedagógico.

Eu sabia que os alunos tinham tido contato com a Economia Solidária, pois tanto a
sala do professor Paulo como a da professora
Sandra, ficavam na mesma escola e todos
os eventos, palestras, filmes etc., eram vistos
pelas duas salas mesmo o professor Paulo
não participando do curso da ECOSOL.
Na semana anterior os alunos tinham
assistido a uma palestra de uma das pessoas que tinham vindo do Espírito Santo, falar
sobre a Economia Solidária. Eu perguntei aos
mesmos os que tinham concluído com a palestra. Alguns não se pronunciaram, o aluno
Ulisses discordou desta proposta de Economia Solidária, já o Sr. Salvador defendeu alguns princípios da Economia Solidária como
o não ter “patrão”. Eu havia planejado passar
o filme: A história das coisas, para discutir a
questão do lixo e o nosso consumismo exacerbado. Porém, a professora Sandra já tinha
passado, então só comentamos sobre o filme. Em seguida, como o objetivo era discutir
alguns conceitos de cidadania, realizei uma
leitura compartilhada de um texto: Crianças e
adolescentes vivem nos lixões.
Tinha como norteadora a “pedagogia
crítico-social dos conteúdos”, o qual assegura
a função social e política da escola mediante
o trabalho com o conhecimento sistematizado, a fim de colocar as classes populares em
condições de uma efetiva participação nas
lutas sociais. Entende que não basta ter como
conteúdo escolar as questões sociais atuais,
mas que é necessário que se tenha domínio
de conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas para que os alunos possam
interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de classe. Após a leitura
os alunos realizaram uma lista de palavras
“chaves” que pudessem fazer referência ao
texto.
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Para a Ficha síntese da prática pedagógica desse primeiro dia, lancei mão do tema:
Discussão sobre direitos constitucionais. Objetivos da Prática Pedagógica: Discutir alguns
problemas sociais; conhecer alguns direitos,
garantidos em nossa Constituição; conhecer
uma associação de saúde da periferia de São
Luiz; identificar as metas estabelecidas para
a educação; treinar a leitura e a Escrita; trabalhar com alguns exemplos de cidadania;
realizar uma pesquisa.
Quanto à característica do grupo a
quem foi aplicada a prática, a maior parte dos
alunos são adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. E em relação
à dinâmica de trabalho adotada na prática
pedagógica, elenquei os seguintes tópicos:
Leitura de gráficos (condições de moradia);
Leitura compartilhada: Direito à saúde da periferia de São Luís, observatório da educação
(metas).
2º Dia – 19/08/2011
Iniciei a aula com uma leitura de um
gráfico: condições de moradia. Meus objetivos eram de continuar discutir a cidadania
em diferentes aspectos (moradia, saúde educação), conhecer uma associação de saúde
da Prefeita de São Luís, reconhecer as metas
estabelecidas para a educação, treinar a leitura e a escrita.
Após a leitura do gráfico, perguntei aos
alunos a que conclusão pode tirar sobre as
condições de moradia e quais elementos se
relacionam diretamente com as condições de
saúde de uma população. A primeira pergunta os alunos responderam oralmente, a segunda, responderam coletivamente na lousa.
A diante lemos os textos: direito à saúde, associação de saúde da periferia de São
Luís e observatório da educação. Como em
uma roda de conversa, perguntei como era o
sistema público e se alguém já teve problemas
em ser atendido, e se conhecem pessoas que

lutam para melhorar a saúde da população. E
para finalizar a aula os alunos responderam
um questionário sobre o seu município.
Os alunos estavam bem interessados
e participativos, as horas passaram que eu
nem percebi. Para Paulo Freire (1998), a educação, especificidade humana, é um ato de
intervenção que aspira tanto às mudanças
radicais na sociedade, no campo da economia, das relações humanas, de propriedade,
do direito ao trabalho, à terra, à educação, à
saúde, quanto à que, pelo contrário, reacionariamente pretende imobilizar a História e
manter a ordem injusta.
Para a prática pedagógica nesse momento, lancei mão dos seguintes objetivos:
Identificar e ler a palavra associando-se a figura; apropriar-se do sistema de representação da escrita construída na base alfabética;
avançar na hipótese de escrita; trabalhar os
princípios da economia solidária; reconhecer
as diferenças sociais; produzir um texto coletivo; criar uma ilustração para uma notícia;
treinar a leitura e a escrita.
Quanto ao grupo, a maior parte dos alunos são adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. E em relação
ao desenvolvimento das atividades, elenquei
uma série de conteúdo/ atividades: Leitura
compartilhada: Educação faça valer esse direito, Concentração de renda; criar uma ilustração com legenda para a notícia – Educação faça valer esse direito; palestra com uma
das pessoas que vieram do Estado do Espírito
Santo, falar sobre a Economia Solidária, tema
em Sustentabilidade aparece como coadjuvante, mas que uma coisa não sobreviveria
sem a outra dentro de uma sociedade responsável. Na ocasião perguntei aos alunos o que
tinham concluído com a palestra. Alguns não
se pronunciaram, o aluno Ulisses discordou
desta proposta de Economia Solidária, já o
Sr. Salvador defendeu alguns princípios da
Economia Solidária como o não ter “patrão”.
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E por fim, também lancei mão de conteúdos extras: (Música Cidadão – Zé Geraldo
– Objetivos da prática pedagógica: Mobilizar
conhecimentos prévios sobre o gênero textual; Ler articulando capacidades de decifração
com as de compreensão; Escutar letras de
canções; Localizar as rimas; Trabalhar princípios de economia solidária; Poema: Operário
em construção – Objetivos da Prática Pedagógica: Conhecer o gênero literário; Posicionar-se criticamente frente a um texto lido; Acolher e considerar as opiniões alheias; Intervir
sem sair do assunto tratado; Ter iniciativa e
autonomia para ler; Trabalhar princípios de
economia solidária; Bioconstrução, Geodésicas e Educação de jovens e adultos – O que
pretendemos mostrar nesse trabalho é que o
aluno é possuidor de vários saberes, muitas
vezes, pouco prestigiado por não fazer parte
do currículo escolar, mas que visto do prisma
do educador que pretende partir daquilo que
o aluno já sabe, pode e deve ser aproveitado
para atingir os objetivos da aprendizagem.
Boa parte do nosso alunado é composta de pedreiros e serventes ou pessoas
ligadas à construção. Mesmo quando não estão diretamente ligados, praticam a autoconstrução com a ajuda de vizinhos e parentes,
homens levantam paredes com a ajuda de
suas mulheres. Aproveitando essa característica empreendedora do nosso aluno, voltada para a autoconstrução, propusemo-nos
a resgatar técnicas de produção da própria
moradia, contextualizar a perda do domínio
dessas técnicas e apresentar uma alternativa tecnológica de construção envolvendo temas da Educação de Jovens e Adultos, tendo
como referência os princípios da Economia
Solidária; Ficha Síntese da Prática Pedagógica e o Filme: Ilha das flores. Como recursos
necessários para aplicação citada: Notebook,
Datashow, textos, jornais, revistas, cola, tesoura e folha de sulfite.

3º Dia – 26/08/2011
Hoje planejei discutir um pouco mais
sobre a educação e concentração de renda;
assistir o filme de curta metragem: Ilha das
flores e escrever um texto coletivo. Meus objetivos eram: treinar a leitura e a escrita, produzir um texto coletivo, criar uma ilustração
para uma notícia e discutir as diferenças sociais. Fizemos a leitura dos textos: Educação
faça valer esse direito, concentração de renda. Após a leitura do primeiro texto, entreguei
aos alunos algumas revistas velhas e pedi
para eles colarem recortes para ilustrar com
legenda para essa notícia de jornal, a atividade foi realizada em dupla.
A importância da intervenção deliberada de um indivíduo sobre os outros como
forma de promover desenvolvimento articula-se com postulado básico, de Vygotsky a
aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento. Por motivos técnicos da escola
não foi possível passar o filme Ilha das flores.
Terminadas as ilustrações, nós lemos o
segundo texto, comentamos a charge que havia no texto coletivo, o qual a professora era a
escriba. Para escrevermos o texto foi perguntado: “quais condições são necessárias para garantir o bem-estar de uma população”? Hábitos
alimentares saudáveis. Para realização desse
terceiro dia de atividades, tracei os seguintes
objetivos: Conhecer alguns hábitos alimentares dos alunos; reconhecer uma alimentação
saudável; incentivar hábitos alimentares saudáveis; treinar a leitura e a escrita.
Quanto ao grupo, a maior parte dos alunos são adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. Para esta prática pedagógica adotei a seguinte dinâmica de
trabalho: Escrita de duas listas de alimentos:
aquilo que gosta de comer e que considera
necessário para manter a saúde e agrupar os
alimentos que têm em comum. E em relação
aos recursos necessários para a aplicação,
utilizei: Lousa, giz, caderno, lápis e borracha.
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4º Dia – 2/09/2011
Comecei a aula explicando que hoje
falaremos sobre alimentação, quais eram os
meus objetivos e como iríamos trabalhar. Tracei alguns objetivos para a minha prática pedagógica desse quarto dia como: Conhecer
alguns hábitos alimentares dos alunos apresentar para os alunos como é uma alimentação saudável; conhecer a classificação dos
alimentos; treinar a leitura e a escrita.
Primeiramente, perguntei aos alunos o
que eles consideravam ter uma boa alimentação. As respostas foram as mesmas: “Professora comer bem, é comer arroz, feijão, farinha, carne etc.” Expliquei que comer bem
é quando ingerimos diferentes nutrientes em
uma refeição, ou seja, quando dividimos o
nosso prato em quatro partes: carboidrato,
proteína e 2/4 de hortaliças.
De acordo com os PCNs, os objetivos
gerais de ciências naturais para o ensino fundamental: “Os objetivos de Ciências Naturais
no ensino fundamental são concebidos para
que o aluno desenvolva competências que
lhe permitam compreender o mundo e atuar
como indivíduo e como cidadão, utilizando
conhecimentos de natureza científica e tecnológica” [s/d].
Para tanto, procurei desenvolver as aulas, fazendo com que os alunos possam aperfeiçoar essas competências. Após esta roda
de conversa, dividi a lousa em duas partes
e solicitei aos educandos que escrevessem
o que gostavam de comer e outra com os
alimentos que consideram necessários para
manter a nossa saúde. Ao escreverem na lousa me surpreendi com as respostas, na lista
daquilo que eles gostam, a maioria escreveu
diferentes tipos de frutas com exceção da aluna Rosana que escreveu sorvete e na lista do
que é preciso para manter a saúde colocaram aqueles alimentos que consideram que é
preciso para ter uma boa alimentação (arroz,
feijão, farinha, carne, peixe etc.

Em seguida entreguei aos alunos uma ficha
com vários nomes de alimentos, os alunos teriam
que agrupar os alimentos, os alunos alimentos de
acordo com o que tem em comum, exemplo: leite,
queijo, coalhada etc. Fiquei muito satisfeita em ver
os alunos lendo e escrevendo mesmo aqueles
que não estão na hipótese alfabética.
O tema da Ficha Síntese da Prática
Pedagógica do quarto dia de atividades foi:
Alimentação equilibrada e saúde e para a realização dessa temática, lancei mão dos seguintes objetivos: Reconhecer uma alimentação equilibrada; conhecer as invenções de
alguns alimentos; montar um cardápio, seguindo uma alimentação equilibrada.
Em relação à característica do grupo a
quem foi aplicada a prática, a maior parte dos
alunos são adultos que não tiveram oportunidade na idade certa. E quanto à dinâmica
de trabalho adotada na prática pedagógica,
elenco: Leitura compartilhada: Pirâmide alimentar, Alimentação equilibrada; escrita de um
cardápio, tendo todas as porções e nutrientes
necessários para um dia. Já em relação aos
recursos que foram necessários para a aplicação, elenco os seguintes: Texto: Alimentação
equilibrada (Livro vol. I adotado para os alunos
da EJA); lousa, giz, caderno, lápis e borracha.
5º Dia – 16/09/2011
Hoje continuarei o assunto da aula passada, só que com outros enfoques. Meus
objetivos eram: reconhecer uma alimentação
equilibrada e montar um cardápio de uma alimentação saudável. Primeiramente, entreguei
um texto para cada aluno, fizemos a leitura
compartilhada sobre os diferentes tipos de
nutrientes (proteínas, gorduras, carboidratos, sais minerais e vitaminas). A professora
Sandra, deu a ideia de aproveitar o livro dos
alunos (vol. 01) adotado para os alunos da
EJA para completar o que eu tinha preparado
sobre alimentação equilibrada. No livro eles
observaram a pirâmide alimentar com as respectivas porções que são necessárias para
ter uma vida saudável.
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De acordo com o que foi explicado com
a pirâmide (as porções que devemos consumir durante o dia), os alunos ressaltaram que
a quantidade era insuficiente. E para última
atividade do dia, tendo todas as porções e
nutrientes necessários para uma alimentação
saudável. Ao realizar a atividade os educandos perceberam que não era como tinham
pensado a quantidade era sim suficiente, pois
a diversidade de nutrientes faria compor uma
alimentação completa.
Durante a atividade eu e os alunos que
tinham mais facilidade fomos realizando as intervenções na leitura e na escrita do cardápio.
Segundo os PCNs de Língua Portuguesa: "é
possível aprender, tanto sobre a linguagem verbal quanto sobre as práticas sociais nas quais
ela se realiza, por meio da troca interpessoal.
Por isso, as atividades de aprendizagem de
Língua Portuguesa se realizam no contexto de
cooperação. No processo de aprendizagem
aquilo que num dado momento um aluno consegue realizar apenas com a ajuda, posteriormente poderá fazê-lo com autonomia”. Para
a Ficha Síntese da Prática Pedagógica deste
quinto dia de atividades, escolhi: Comidas típicas e invenção de alimentos
Como Objetivos da prática pedagógica,
tracei os seguintes: Conhecer quando foram
inventados ou comercializados alguns alimentos; reconhecer algumas comidas típicas; interpretar os textos lidos; identificar os numerais
romanos e seus respectivos anos; treinar a
leitura e a escrita.
Em relação à característica do grupo que
foi aplicada à prática, a maior parte dos alunos
são adultos que não tiveram oportunidade na
idade certa. E quanto à dinâmica de trabalho
adotada na prática pedagógica, elenco: Leitura
compartilhada: Os santos comem na Bahia/
Séculos de invenções; interpretar os textos lidos. E quanto aos recursos necessários para
aplicação, utilizei: Textos: Os santos comem é
na Bahia/ Receitas brasileiras. Breve currículo
da autora da prática pedagógica:

6º Dia – 23/09/2011
Eu trouxe para os alunos um texto que
nos mostra em que ano foram comercializados alguns alimentos como a invenção da
margarina ou quando iniciou a venda da coca-cola etc. Aproveitei para explicar como
converter os anos em séculos.
E por último responderam algumas
questões relacionadas ao texto. Como nem
todos os alunos são alfabetizados (hipótese
de escrita segundo Emília Ferreiro) sempre
trabalhamos em dupla ou grupo procurando
promover um espírito de cooperação e solidariedade. Hoje não foi possível desenvolver
muitas atividades, pois os alunos tiveram educação física no final da aula. O tema da Ficha
Síntese da prática pedagógica foi: Comidas
típicas brasileiras
Para trabalhar o tema proposto, tracei
como objetivos: Objetivo da prática pedagógica; conhecer algumas receitas típicas brasileiras; reconhecer a receita mais bem escrita;
reescrever a receita (pão de queijo) dobrando
os ingredientes. Em relação à característica
do grupo que foi aplicada à prática, a maior
parte dos alunos são adultos que não tiveram oportunidade na idade certa. E quanto
à dinâmica de trabalho adotada na prática
pedagógica, pontuo o seguinte: Leitura compartilhada: Os santos comem na Bahia; escrita de uma pergunta sobre o texto, para um
colega responder; análise de duas receitas;
reescrita de uma das receitas dobrando os
ingredientes; recursos necessários para aplicação; textos: Os santos comem é na Bahia/
Receitas brasileiras.
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7º Dia – 30/09/2011
Hoje planejei trabalhar com algumas
receitas típicas brasileiras. Meus objetivos
eram: aumentar o repertório de comidas típicas brasileiras, reconhecer a receita mais
bem escrita, reescrever a receita dobrando
os ingredientes. A partir de agora, começarei
a trabalhar na sala da professora Sandra. Os
alunos são bem participativos e interessados,
gostei muito de ter a oportunidade de conhecê-los. Iniciei a aula fazendo uma leitura compartilhada – Os Santos Comem é na Bahia.
Quando terminei de ler o texto e fomos discutir o que havia lido, pensei que pudesse gerar
certa polêmica, por tratar da religião afrodescendente, porém, os alunos não criticaram e
se interessaram pela leitura.
Terminado a roda de conversa, solicitei
aos alunos que elaborassem uma questão sobre o texto para o colega responder. De início
eles se sentiram incapazes de realizar essa
atividade, após o meu incentivo eles foram
se encorajando e se sentindo mais à vontade, todos conseguiram realizar a atividade. A
próxima atividade que elaborei para os alunos
compararem e analisarem duas receitas (quibebe e pão de queijo), qual das duas está
mais bem escrita e por quê. Os educandos
não tiveram dificuldades em perceber o texto
que estava mais bem escrito (pão de queijo).
E para finalizar a aula pedi para que
eles escrevessem a receita do pão de queijo,
porém dobrando os ingredientes. Para os alunos de Educação de Jovens e Adultos é nítida
a facilidade nos cálculos das operações matemáticas, eles realizaram as atividades com
muita tranquilidade.
E para finalizar a aula expliquei para os
alunos que a partir das próximas aulas eu traria algumas receitas com reaproveitamento de
alimentos para que no final do ano mantemos
um livro de receitas. De acordo com lei de diretrizes e bases (lei nº 9394 de 20/12/1996),
artigo 25, inciso 4º “o ensino das histórias do

Brasil levará em conta as contribuições das
diferentes culturas e etnias para formação do
povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígenas, africanas e europeia”.
O tema escolhido para esta Ficha Síntese da prática pedagógica foi: Reaproveitamento de alimentos e sustentabilidade. Para
tanto, tracei os seguintes objetivos para esta
prática pedagógica: Trabalhar com o sistema
monetário brasileiro; conhecer receitas com
o reaproveitamento de alimentos; reconhecer
a importância da sustentabilidade do planeta;
Quanto à característica do grupo a
quem foi aplicada à prática: a maior parte dos
alunos são adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. E em relação
à dinâmica de trabalho adotada na prática
pedagógica, pontuo: Escrita de ingredientes
de uma receita, através do modo de preparo
(bolo de pão com legumes); escrita de uma
lista de alimentos e produtos necessários
para que uma família de quatro pessoas se
alimente bem por uma semana; pesquisa dos
preços da atividade anterior; E em relação
aos recursos necessários para aplicação, lancei mãe de: Textos: Quanto custa comer bem;
receita: bolo de pão com legumes.
8º Dia – 14/10/2011
Iniciei a aula explicando a importância
do aproveitamento e reaproveitamento de alimentos, tanto para a natureza como para nossa alimentação, pois desperdiçamos partes
dos alimentos que são riquíssimos em nutrientes. Nesta aula meus objetivos eram: reconhecer a importância da sustentabilidade,
conhecer receitas com reaproveitamento de
alimentos, treinar a leitura e a escrita.
As atividades desenvolvidas foram: escrita de ingredientes de uma receita através
do modo de preparo (bolo de pão com legumes) e lista de alimentos. Passei na lousa um
modo de preparo da receita – bolo de pão
com legumes (e uma receita com reaproveita31 - julho/2021 - Educar FCE
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mento de alimentos), os alunos teriam que ler
e identificar os ingredientes que foram usados
na receita. Observei que alguns alunos tiveram dificuldades em entender o comando da
atividade. Os alunos do professor Paulo foram
convidados a participar da aula junto com os
da professora Sandra, pois o professor faltou.
Agrupei os alunos do termo I, como os do termo II, para o melhor aproveitamento da aula.
A próxima atividade solicitei aos alunos
para listarem alguns ingredientes para uma família de 4 pessoas possam se alimentar bem
por uma semana. Devido ao tempo, alguns
alunos não conseguiram concluir a atividade, aproveitando essa mesma atividade pedir
aos educandos que fizessem uma pesquisa
para saberem quanto custaria essa lista de
alimentos.
Segundo Ferreiro, “no decorrer dos
séculos, a escola (como instituição) operou
uma transmutação da escrita. Transformou-a de objeto social em objeto exclusivamente
escolar, ocultando ao mesmo tempo suas funções extra escolares: precisamente aquelas
que historicamente deram origem à criação
das representações escritas da linguagem.
É imperioso (porém nada fácil de conseguir)
restabelecer, no nível das práticas escolares
uma verdade elementar: a escrita é importante na escola porque é importante fora da
escola, e não o inverso”.
Para esta Ficha Síntese da Prática Pedagógica, foi escolhido o tema: Muito pobres
e a fome no Brasil. Para tanto, tracei os seguintes objetivos: Conhecer as receitas com
reaproveitamento e aproveitamento integral
de alimentos; reconhecer a importância da
sustentabilidade do planeta; sensibilizar para
os problemas sociais do nosso país; treinar
a leitura e a escrita; característica do grupo a
quem foi aplicada a prática; A maior parte dos
alunos são alunos são adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa.
Em relação à dinâmica de trabalho adotada

na prática pedagógica, ressalto: Leitura compartilhada: Muitos pobres e a fome no Brasil.
Roda de conversa; localização da região nordeste no mapa do Brasil; escrita do modo de
preparo: receita: bolinho de arroz.
9º Dia – 21/10/2011
Comecei a aula lendo os textos: Muito
pobres e a fome no Brasil. Foi aberta uma
conversa, acerca da desigualdade social que
ocorre no nosso país, especialmente na região nordeste. A partir do texto lido foram feitas algumas indagações aos alunos para que
os mesmos reflitam frente a esse problema.
Em seguida entreguei o mapa do Brasil
– Unidades Federativas, para cada aluno e
solicitei que pintassem cada região com uma
cor diferente. E como última atividade perguntei aos alunos se saberiam explicar como é
feito o bolinho de arroz, uma aluna explicou
para toda a turma. Então eu passei os ingredientes na lousa e os alunos escreveram espontaneamente o modo de preparo. Expliquei
aos mesmos que esta receita também é de
reaproveitamento de alimentos.
Para estas atividades, tracei como objetivos: Reconhecer a importância da sustentabilidade, conhecer receitas com reaproveitamento de alimentos, reconhecer as regiões
do Brasil, sensibilizar frente a algumas problemáticas do nosso país, treinar a leitura e
a escrita. A maior parte dos alunos não consegue realizar as atividades com autonomia,
precisam das intervenções dos colegas ou
minhas.
O tema escolhido para esta Ficha Síntese da Prática Pedagógica foi: Coletânea de
receitas. E para tanto, tracei como objetivos:
Escolher as receitas que serão colocadas
no CD para a feira da economia solidária;
reconhecer a estrutura de um gênero: A receita; treinar a leitura e a escrita. Quanto à
característica do grupo a quem foi aplicada
a prática, a maior parte dos alunos são adul31 - julho/2021 - Educar FCE
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tos que não tiveram oportunidade de estudar
na idade certa. E como dinâmica de trabalho
adotada na prática pedagógica, elenquei o
seguinte: Roda de conversa; escolha das receitas de aproveitamento e reaproveitamento
de alimentos para a feira de Economia Solidária; atividade de leitura e escrita; escrita
de uma refeição utilizando o aproveitamento
e o reaproveitamento de alimentos; recursos
necessários para aplicação. Para estas atividades, consultei a Coletânea de receitas com
aproveitamento integral dos alimentos (Mesa
Brasil Sesc).
10º Dia – 18/11/2011
Hoje, nossa aula tem como objetivo: escolha das receitas que serão colocadas no
cd, sistematizar o conceito – texto em forma
de receita, treinar a leitura e a escrita. Começamos a aula com uma roda de conversa, expliquei aos alunos que como estávamos com
pouco tempo, sugerimos montarmos um cd
de receitas com aproveitamento e reaproveitamento de alimentos ao invés do caderno
de receitas como tínhamos combinado, todos
concordaram e gostaram da ideia.
Em seguida, eu trouxe uma coletânea
de receitas e pedi para cada aluno escolher
uma, para que na próxima aula eles pudessem digitar. Para a próxima atividade, eu
passei na lousa um texto em que faltavam
algumas palavras e acima do texto havia um
quadro com palavras que seriam usados para
completar as lacunas. Após o texto todo completo informaria os alunos as partes da receita, a serventia do título etc.. E para finalizar a
aula eu solicitei aos alunos que escrevessem
uma receita com aproveitamento e reaproveitamento de alimentos que eles conhecessem.
Toda vez que eu peço para os alunos realizarem atividades desse tipo eles se intimidam,
eu encorajo, a grupo para eles se ajudarem,
intervenho e assim todos conseguem concretizar o que foi pedido. (SINGER et al., 2010).

A Economia Solidária apresenta-se como
uma possibilidade de reversão do processo ocorrido nos primórdios do capitalismo, em que ocorreu a separação entre os
trabalhadores e seus meios de produção,
gerando uma alienação e submissão ideológica do proletariado e sua conversão
em mercadoria adquirida destinada a uso
do capital (CORAGGIO, 2003; SANTOS;
RODRÍGUEZ, 2002; SINGER, 2002; GAIGER, 2003).

Como tema sugerido pelos alunos para
esta Ficha Síntese da Prática Pedagógica,
pontuo: Produção de cd com receitas de reaproveitamento de alimentos. E como objetivos
propostos elenco os seguintes: Produzir um
cd com receitas de aproveitamento e reaproveitamento de alimentos; proporcionar uma
integração entre os alunos; conhecer mais receitas de aproveitamento e reaproveitamento
de alimentos; utilizar outras ferramentas em
prol da educação.
Com relação à característica do grupo
a quem foi aplicada a prática, a maior parte
dos alunos são adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa. E para
a dinâmica de trabalho adotada na prática
pedagógica, pontuo: Digitar as receitas para
montarmos um cd com receitas de aproveitamento e reaproveitamento de alimentos, para
a I Feira de Economia Solidária em Suzano.
Como recursos necessários para aplicação,
necessitei de: Computadores.
11º e 12º Dia – 01/12/2011 e
08/12/2011
Durante estas duas aulas, os alunos e
eu fomos a uma lan house, para digitar as
receitas e gravar no cd, não foi possível realizar as atividades na escola, pois os computadores estavam desligados e precisando
de manutenção. Os alunos se posicionaram
em duplas enquanto um ia digitando o outro
ia ditando para o colega. Para tanto, tracei os
seguintes objetivos: proporcionar uma integração entre os alunos, conhecer mais receitas
31 - julho/2021 - Educar FCE
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de aproveitamento e reaproveitamento de alimentos, utilizarem outras ferramentas em prol
da educação.
A aula foi bem dinâmica, os alunos tiveram uma aula diferente, eu escutei a seguinte
frase de uma aluna: – “Nossa professora, eu
gostei de usar o computador, meu filho tem
em casa e eu nunca tinha usado, vou começar a usar a partir de agora”.
Segundo Mario Sergio Cortella, uma
nova qualidade social exige uma reorientação
curricular que preveja aceitar essa realidade,
mas dela partir; partir do universo do aluno
para que ele consiga compreendê-lo e modificá-lo. Implica em voltar-se para as necessidades da quase totalidade de nossa população; porém, essa mesma população tem um
arsenal de conhecimentos para o dia a dia
que, se são satisfatórios para a sobrevivência
imediata, mostram-se frágeis para a alteração
mais radical de suas coletivas condições de
existência.
Para esta Ficha Síntese da Prática Pedagógica escolhi o tema: Montagem de uma
Feira de Economia Solidária. Para tanto, tracei
como objetivos: Conhecer o funcionamento
de uma Feira de Economia Solidária. Em relação à característica do grupo a quem foi
aplicada a prática pedagógica, a maior parte
dos alunos são adultos que não tiveram a
oportunidade de estudar na idade certa. E
como dinâmica de trabalho adotada na prática pedagógica, o tema foi: Montar uma Feira
de Economia Solidária. Como recursos necessários para aplicação, utilizei: Barracas,
cartazes, cds contendo receitas de aproveitamento e reaproveitamento de alimentos.

13º Dia – 10/12/2011
Enfim chegou o dia! Todos reunidos para
um só objetivo, conhecer o funcionamento de
uma feira de Economia Solidária situada em
frente da escola Marques Figueira, no centro
de Suzano. Cada escola ocupou o espaço de
uma barraca, o projeto reuniu 7 escolas. Havia artesanatos, alimentos, mudas de plantas
e utilidades domésticas. A feira deu início às
12 horas e terminou às 17 horas. Dividimos
numa só barraca a professora Sandra com os
pães e eu com os CDs de receitas de aproveitamento e reaproveitamento de alimentos
juntamente com os alunos. Percebi que despertamos interesse em todas as pessoas que
passavam por ali.
A feira foi um sucesso, todas nós conseguimos vender tudo ou quase tudo, levei para
a feira 13 cds, voltei para casa com apenas
um. Os alunos venderam, fizeram trocas, se
preocuparam em atender os clientes, a dar
troco, ou seja, foi um dia de muito aprendizado. Gostei bastante da experiência, valeu a
pena todos nossos esforços.
Segundo Singer (2010), 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.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebi que a alienação já está intrínseca ao modo de vida cotidiano dos alunos que
mantém uma estreita harmonia com o capitalismo. Dessa forma, os alunos 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.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA - INCLUSÃO DE ALUNOS COM
SÍNDROME DE DOWN
RESUMO: A inclusão é um assunto complexo, principalmente quando se fala de inclusão de pessoas
com algum tipo de deficiência. O objetivo deste artigo é a identificação se as escolas de ensino
regular estão preparadas para receber alunos com deficiência mental, esclarecer se a inclusão de
crianças portadoras de síndrome de down, sobre a diferença na aprendizagem e desenvolvimento
dos mesmos e investigar que tipo de atividades é realizado com alunos portadores de síndrome de
down nas escolas de ensino regular. A metodologia da pesquisa será bibliográfica, com pesquisa
de campo e seus dados com análise qualitativa.

Palavras-chave: Inclusão; Deficiência mental; Educação especial.
31 - julho/2021 - Educar FCE

340

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

INTRODUÇÃO

A

pesquisa deste artigo tem por finalidade descobrir qual a importância da inclusão de crianças com síndrome de down e sua permanência no ciclo I do ensino
fundamental.

O objetivo geral deste trabalho será de identificar os problemas e limitações que crianças portadoras de síndrome de down têm que enfrentar para serem incluídas em escolas de
ensino regular além das limitações específicas da doença.
Os objetivos específicos do trabalho serão de identificar se as escolas de ensino regular
estão preparadas para receber alunos com deficiência mental, esclarecer se a inclusão de
crianças portadoras de síndrome de down faz diferença na aprendizagem e desenvolvimento
dos mesmos, e investigar que tipos de atividades são realizados com alunos portadores de
síndrome de down nas escolas de ensino regular.
Este trabalho quanto aos procedimentos será bibliográfica que é desenvolvida a partir
de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, levantamentos, pois se caracteriza pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja
conhecer. Procede-se a solicitação de informação a um grupo significativo de pessoas acerca
de problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados.
Quanto ao procedimento de abordagem essa pesquisa será realizada pelo método hipotético dedutivo que se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca da
qual formula hipótese e, pelo processo de dedutiva, testa predição da ocorrência de fenômeno
abrangido pela hipótese.
Essa pesquisa usará o histórico que consiste em investigar acontecimentos, processos
e instituição do passado para verificar a sua influencia na sociedade de hoje, comparativo é
usado tanto para comparação de grupos no presente no passado ou entre os existentes e os
do passado ou entre sociedades de iguais ou de diferentes estágios de desenvolvimento e
estatístico que significa redução de fenômenos sociológicos, políticos, econômicos a termos
quantitativos e a manipulação estatística que permite comprovar as relações dos fenômenos
entre si, e obter generalizações sobre a natureza, coerência ou significado.
Quanto ao método de abordagem essa pesquisa será realizada pelo método hipotético
dedutivo que se inicia pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos acerca da qual
formula hipótese e, pelo processo de dedutiva, testa predição da ocorrência de fenômeno
abrangido pela hipótese.
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ESCOLA COMO CANAL DE MUDANÇA
A escola é um canal de mudança, sendo
assim a inclusão de crianças com Síndrome
de Down na rede regular de ensino pode ser
um começo para outras transformações não
somente de pensamentos mas também de
atitudes. A palavra incluir significa abranger,
compreender, somar e é nisso que se deve
pensar quando se fala em inclusão de pessoas com deficiência, é trazer para perto, dar a
ela o direito de ter as mesmas experiências, é
aceitar o diferente e também aprender com ele.
É importante discutir sobre esse assunto, pois a inclusão é um direito garantido
por lei a todas as pessoas com algum tipo
de deficiência e incluir crianças deficientes
é mais do que cumprir uma lei, é permitir a
inserção desta criança na sociedade em que
mais tarde precisará conviver, é não deixá-la
alienada e despreparada para uma realidade
que também é sua.
A finalidade desse artigo é trazer à discussão um assunto que é de interesse de
todos, já que uma parcela considerável da
sociedade sofre com algum tipo de deficiência e ninguém está totalmente livre de passar
por esse problema.
A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao Ensino Fundamental Regular a todas as crianças e adolescentes, sem
exceção, além disso, devem receber atendimento especializado complementar de preferência dentro da escola, a inclusão ganhou
reforços com a LDB (Lei de Diretrizes de Bases da educação Nacional) de 1996 e com
a Convenção da Guatemala, de 2001. Sendo
assim, manter crianças com algum tipo de deficiência fora do ensino regular é considerado
exclusão, e é crime. O principal motivo das
crianças irem para escola, é que vão encontrar um espaço democrático, onde poderão
compartilhar o conhecimento e a experiência
com o diferente.

A inclusão faz parte de um grande movimento pela melhoria do ensino, e o primeiro
passo para que isso de fato aconteça é olhando a educação com outros olhos. É preciso
entender que a inclusão não é apenas para
crianças deficientes, mas para todos os excluídos ou discriminados, para as minorias.
O atendimento educacional especializado deve ser visto apenas como um complemento da escolarização e não um substituto.
Quando se pensa que tipo de benefícios à
inclusão pode gerar, surge sempre aquele
pensamento de que as pessoas com deficiência têm mais chances de se desenvolver,
mas na verdade todos ganham com a inclusão, pois aprendemos todos os dias exercitar
a tolerância e o respeito ao próximo seja ele
quem e como for.
Existem muitos motivos para que uma
criança com Síndrome de Down possa ter
uma oportunidade de frequentar uma escola
de ensino regular. Cada vez mais pesquisas
têm sido publicadas e o conhecimento sobre
as capacidades de crianças com Síndrome
de Down e o potencial de serem incluídos
com sucesso tem aumentado.
Além disso, a inclusão traz benefícios
tanto acadêmicos quanto sociais. A inclusão
bem sucedida não acontece automaticamente, a atitude da escola como um todo é um
fator significativo nesse processo. Muitos professores vão achar a ideia de incluir alunos
com Síndrome de Down em suas salas preocupante, e vão ficar apreensivos no começo,
porém pesquisas demonstram que a maioria
dos professores tem ferramentas necessárias
para entender as necessidades específicas
dessas crianças e são capazes de ensiná-las
efetivamente com sensibilidade.
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Werneck (1993, p.56) diz que “evoluir
é perceber que incluir não é tratar igual, pois
as pessoas são diferentes! Alunos diferentes
terão oportunidades diferentes, para que o
ensino alcance os mesmos objetivos. Incluir
é abandonar estereótipos”. Na medida em
que a orientação inclusiva implica um ensino
adaptado às diferenças e às necessidades
individuais, os educadores precisam estar
habilitados para atuar de forma competente
junto aos alunos inseridos, nos vários níveis
de ensino.
No entanto, autores como Goffredo
(1992) e Manzini (1999) têm alertado para
o fato de que a implantação da educação inclusiva tem encontrado limites e dificuldades,
em virtude da falta de formação dos professores das classes regulares para atender às
necessidades educativas especiais, além de
infraestrutura adequada e condições materiais
para o trabalho pedagógico junto a crianças
com deficiência.
O que se tem colocado em discussão,
principalmente, é a ausência de formação
especializada dos educadores para trabalhar com essa clientela, e isso certamente se
constitui em um sério problema na implantação de políticas desse tipo.
Diante desse quadro, torna-se importante que os professores sejam instrumentalizados a fim de atender às peculiaridades
apresentadas pelos alunos. Aqui, tendo-se em
vista a capacitação docente, a participação
das universidades e dos centros formadores
parece ser relevante.
Para Gadotti (1988), a universidade,
além de proporcionar cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação, deve envolver-se
em pesquisas sobre o ensino aos portadores
de necessidades especiais, desenvolvendo
instrumentos e recursos que facilitem a vida
dessas pessoas.

Apesar de a necessidade de preparação
adequada dos agentes educacionais está preconizada na Declaração de Salamanca (Brasil,
1994) e na atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Brasil, 1996) como fator fundamental para a mudança em direção às escolas integradoras, o que tem acontecido nos cursos
de formação docente, em termos gerais, é a
ênfase dada aos aspectos teóricos, com currículos distanciados da prática pedagógica, não
proporcionando, por conseguinte, a capacitação necessária aos profissionais para o trabalho com a diversidade dos educandos (GLAT,
MAGALHÃES & CARNEIRO, 1998).
A formação deficitária traz sérias consequências à efetivação do princípio inclusivo,
pois este pressupõe custos e rearranjos posteriores que poderiam ser evitados. Na inclusão
educacional, torna-se necessário o envolvimento de todos os membros da equipe escolar no
planejamento de ações e programas voltados
à temática. Docentes, diretores e funcionários
apresentam papéis específicos, mas precisam
agir coletivamente para que a inclusão escolar seja efetivada nas escolas. Por outro lado,
torna-se essencial que esses agentes deem
continuidade ao desenvolvimento profissional
e ao aprofundamento de estudos, visando à
melhoria do sistema educacional.
Tratando de alguns aspectos da Síndrome de Down sejam mais conhecidos e eles
tenham melhores chances de vida e desenvolvimento, uma das maiores barreiras para
inclusão social desses indivíduos ainda é o
preconceito. Geralmente o preconceito é gerado por falta de informação, e até mesmo por
insegurança por parte das pessoas, o ser humano tende a temer aquilo que não conhece.
É por esse motivo que a inclusão de crianças
com deficiência nas escolas de ensino regular
é tão importante, pois serão introduzidas da
maneira mais natural possível essas pessoas
na vida das crianças tidas como “normais”, e
assim criará um pensamento mais consciente
em nossos filhos.
31 - julho/2021 - Educar FCE

343

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

Assim como o mundo vem evoluindo,
os educadores precisam fazer com que seus
conhecimentos sejam passados de maneira
criativa e prazerosa, não temendo novos desafios e nesse caso estar pronto para receber
crianças com deficiência, é saber lidar com
situações adversas, o que promoverá não somente um crescimento pessoal mais também
profissional. A inclusão pode ser confundida
com interação, mas existem diferenças entre
elas. Na interação, a criança precisa se adequar a realidade da escola, já na inclusão à
escola é que tem que se adequar a criança, aceitá-la da maneira que ela é seja ela
deficiente ou não. Na inclusão o vocabulário
de integração é abandonado, uma vez que o
objetivo é incluir um aluno ou um grupo de
alunos que já foram anteriormente excluídos.
A meta primordial da inclusão é não deixar
ninguém no exterior do ensino regular, desde
o começo (WERNECK,1997,p.52).
Um dos desejos mais comuns de educadores é de lecionar em uma classe homogênea, mas isso é algo bem difícil de acontecer tendo em vista que todos nós possuímos
diferenças. Aceitar um aluno com deficiência
pode parecer muito complicado, mas na realidade ter um aluno portador de deficiência
em sua sala de aula, é aceitar que todos de
alguma forma são diferentes uns dos outros
e devem ter direitos e oportunidades iguais.
Existem limitações que os deficientes
precisam enfrentar, mas essas limitações se
tornam mais simples para se conviver quando
as pessoas que vivem ao lado deles aceitam
a sua deficiência como algo diferente e mais
natural.

A criança com Síndrome de Down incluída na escola de ensino regular tem grandes
chances de melhor se desenvolver porque
esse ambiente para ela certamente será mais
desafiador, do que para os outros alunos sem
deficiência, e é isso que vai servir de estímulo
para que ela se desenvolva. É comum ser individualista, principalmente quando o assunto
é deficiência, geralmente as pessoas só se
dão conta de que estão direta ou indiretamente excluindo o deficiente da sua convivência
quando se depara com o problema dentro da
sua casa ou família.
Muitos pais se desesperam ao saber
que seu filho tem algum tipo de deficiência,
principalmente por não saber como agir em
uma situação como essa, mas esse problema poderia ser amenizado se vivêssemos em
uma sociedade mais consciente e preocupada com o próximo, pois uma das preocupações mais comuns de pais de crianças com
deficiência é as discriminações e exclusões
que seu filho poderá sofrer por causa da sua
deficiência.
A criança com Síndrome de Down
aprende num ritmo diferente das outras crianças, mas isso não significa que ele não vai
aprender, e sim que ele necessita de mais
estímulos do que as outras crianças para chegar à aprendizagem. Percebem-se na atual
conjuntura educacional que o enfoque metodológico mudou e, portanto, professor e aluno
passaram a serem aprendizes no processo
ensino/aprendizagem e que devem buscar
compreendê-lo como um processo comunicativo bidirecional para atingir suas metas
pessoais e interpessoais utilizando toda tecnologia disponível no mercado.
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A escola não é a mesma do passado,
portanto, as metodologias e estratégias devem acompanhar essas mudanças. Identifica-se que a ação do professor e estudante,
no processo educativo, é cíclica e recursiva,
a atividade de um impacta o outro e retorna
em forma de nova informação sobre o fato,
que é novamente processado e transformado
em novo processo interativo.
No passado várias tendências pedagógicas marcaram o fracasso e o sucesso da
educação porque se preocupava com o conteúdo, hoje o enfoque se dá pela comunicação, mediação e interação com o outro. Por
isso, como afirma Maciel e Raposo (2010,
p.75-76) na abordagem histórico cultural de
Vygotsky (1984) que dá ênfase às origens
sociais dos processos cognitivos em geral e
da linguagem em particular. Já na abordagem
sociocultural construtivista “todo processo
psicológico humano é social por natureza e
que o desenvolvimento humano ocorre por
meio da interação dialética entre os processos de canalização cultural e de constituição
do indivíduo enquanto sujeito ativo e co-participante de seu próprio desenvolvimento”.
Para uma educação significativa há de
se organizar uma metodologia que seja coerente com a prática do educador e atrelado
às questões metodológicas buscam-se às estratégias para alcançar os objetivos propostos
na alfabetização de alunos com síndrome de
Down em classe regular.
É importante ressaltar que, esta pesquisa se justifica, de acordo com as autoras
Maciel e Raposo (2010, p. 77), por apresentar como “o processo de construção do
conhecimento científico” tem sido motivo de
muitas preocupações e um grande desafio
para a educação e para a atividade do professor, principalmente porque muitas mudanças
ocorreram na teoria e prática científicas nos
últimos 20 anos.

Segundo Maciel e Raposo (2010, p. 8081) a pesquisadora motivada pela pesquisa
cíclica que busca incluir a interação das várias partes do sistema em desenvolvimento e
que se baseia na “abordagem sociocultural
construtivista a qual compreende o indivíduo
a partir de uma ótica dialética, onde o sujeito e cultura se misturam de modo atuante e
bidirecional”, buscou na pesquisa qualitativa
descritiva e, em segundo plano a quantitativa,
um processo permanente de produção de conhecimento, onde os resultados se integram
com novas interrogações e abrem novos caminhos à produção de conhecimento sobre
como atuar na escola com alunos com Síndrome de Down.
O trabalho teve um caráter qualitativo
descritivo porque segundo Maciel e Raposo
(2010, p. 82) a pesquisa qualitativa representa um processo permanente de produção de
conhecimento, onde os resultados parciais
se integram de forma permanente com novas interrogações e abrem novos caminhos à
produção de conhecimento. O caráter quantitativo também foi utilizado, mesmo que em segundo plano, pois foi utilizado para conhecer
o perfil dos professores que atuam na escola
e trabalham com crianças com Síndrome de
Down.
Sabendo-se que as aprendizagens estão sempre sujeitas às mudanças e graças
à dinamicidade da estrutura mental humana
que torna possível a modificação ou a reorganização cognitiva mediante as interações com
o meio social aponta-se para que os pais,
os professores e terapeutas, se empenhados,
podem produzir resultados positivos e inesperados. Diante disso, constata-se que é urgente que as escolas e professores se organizem
para incluir de fato as crianças com Síndrome
de Down bem como as outras deficiências.
Depende da aceitação e do envolvimento dos
profissionais na busca do conhecimento para
melhor interagir com as crianças com necessidades especiais.
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No contexto inclusivo atual, é preciso
encontrar maneiras de realizar uma prática
adequada para as necessidades dos alunos,
considerando as concepções e práticas pedagógicas que atendem a diversidade humana.
Mantoan (1997, p. 120) afirma que se deve
ponderar sobre “o princípio democrático da
educação para todos, que se evidencia nos
sistemas educacionais em todos os alunos
e não apenas em um deles” Já as autoras
Maciel e Raposo (2010, p.80) afirmam que:
A importância de se pensar uma educação que busque substituir a fragmentação
indivíduo-mundo-escola e faça prevalecer
uma compreensão mais abrangente e dinâmica das experiências que integrarão
a formação de nossos estudantes, em
quaisquer níveis de ensino (MACIEL; RAPOSO, 2010, p. 80).

Na inclusão educacional, torna-se necessário o envolvimento de todos os membros da equipe escolar no planejamento de
ações e programas voltados à temática. Docentes, diretores e funcionários apresentam
papéis específicos, mas precisam agir coletivamente para que a inclusão escolar seja
efetivada nas escolas.

Além disso, o administrador necessita
ter uma liderança ativa, incentivar o desenvolvimento profissional docente e favorecer a
relação entre escola e comunidade (SAGE,
1999; REIS, 2000). Em relação aos educadores a maior conquista na inclusão está em
conseguir garantir a todos o direito à educação. Se a escola prepara seus alunos para o
futuro ela pode ficar parada no tempo tem que
evoluir junto com eles e dar a todos o mesmo
preparo, aceitar a diversidade evita a exclusão
e contribui para o sucesso dos alunos.
A filosofia da inclusão, por sua vez, precisa ser interpretada, divulgada e planejada
corretamente, a fim de produzir resultados
adequados. Neste sentido, a campanha de
esclarecimento sobre a educação inclusiva,
levada a efeito pelos setores público e privado junto à sociedade, muito contribuirá para
torná-la realidade (SCHWARTZMAN, 1999,
p.262).
Fazer com que crianças com Síndrome
de Down sejam incluídas não é uma tarefa fácil, levando-se em conta que se vive em uma
sociedade onde os estereótipos falam mais
alto do que os direitos humanos.

Por outro lado, torna-se essencial que
esses agentes deem continuidade ao desenvolvimento profissional e ao aprofundamento
de estudos, visando à melhoria do sistema
educacional. Para Ross (1998), o diretor de
escola inclusiva deve envolver-se na organização de reuniões pedagógicas, desenvolver
ações voltadas aos temas relativos à acessibilidade universal, às adaptações curriculares,
bem como convocar profissionais externos
para dar suporte aos docentes e às atividades programadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que até o momento, o assunto inclusão é de suma importância para nossa
sociedade, mas ao mesmo tempo muito difícil de ser abordado, pois requer mudança de
atitude.
Aceitar a inclusão é antes de tudo aceitar que vivemos em uma sociedade onde as
diferenças são reais e devem ser respeitadas. A educação como outras áreas da sociedade
é grande responsável por essa mudança de comportamento, e uma de suas missões é a de
passar informação, que é uma das formas mais simples de se combater o preconceito.
A inclusão faz com que as pessoas se aproximem e tragam para perto de si pessoas
antes tidas como anormais, e incapazes e essa aproximação faz muita diferença não somente na vida daquele que foi incluso mas também na vida daquele que aceitou a inclusão do
diferente em sua vida.
A inclusão só deixará de ser um sonho, quando todas as pessoas com algum tipo de
deficiência tiverem de fato as mesmas oportunidades, seja na educação ou no trabalho, em
todos os campos em que a sociedade nos permite estar.
A ideia da inclusão não é nova, mas ainda precisa amadurecer nas mentes de pais,
educadores, governantes e toda sociedade, antes de tudo é preciso deixar de ignorar a existência do problema e torná-lo parte de nossas vidas como algo natural.
Aceitar o que é diferente causa medo, desconfiança, mas quando percebemos tudo de
novo e interessante que podemos aprender e passar para o outro conseguimos ver que não
estamos fazendo caridade, mas dando e recebendo na mesma medida. Todas as mudanças
de comportamento e de pensamentos necessárias para que a inclusão seja eficaz em nossa
sociedade só virão quando as pessoas descobrirem o quanto as nossas diferenças podem
ser compartilhadas, e úteis os outros.
A socialização é considerada pelos professores um dos aspectos facilitadores mais
significativos na inclusão dos alunos com Síndrome de Down entre outros como: a aceitação
do diferente, a troca de experiências e o apoio dos professores junto às crianças contribuem
para o desenvolvimento da criança.
Quanto aos aspectos dificultadores da inclusão destacam-se a falta de profissionais
capacitados, especialistas e o entrosamento entre a equipe multidisciplinar e os professores,
falta apoio pedagógico, trabalhos interdisciplinares, materiais e assistência pedagógica.
Quanto à parceria da escola com a família, os professores afirmam que sem a parceria
da família com a escola não é possível fazer um bom trabalho, porque é a família o elo das
informações, viabilizando o entrosamento das dificuldades, dos avanços e possibilidades da
criança.
Os dados obtidos nos mostraram que é primordial a participação das famílias na educação da criança principalmente nos primeiros anos de vida e que a grande importância da
estimulação precoce se dá pela necessidade da criança vivenciar experiências que irão ajudá-la em seu desenvolvimento.
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É a família que cria o vínculo de aceitação ou rejeição entre as partes. Nada funciona
bem se a família se omite. É fundamental que a família esteja junto da escola sempre, e no
caso de crianças com necessidades especiais é ainda mais importante.
Ela é a ponte entre a saúde e a educação. Somente a família pode informar a escola
como a criança se desenvolveu até o momento de chegar à escola. A família contribui significativamente com os resultados positivos das crianças no momento em que caminha lado a
lado com a escola.
O mais importante de toda a pesquisa foi constatar que a pesquisa sobre a inclusão de
crianças com Síndrome de Down contribuiu para mudanças no contexto da escola pesquisada e nos processos de ensino/aprendizagem despertando um novo olhar dos profissionais,
abrindo-se uma janela para reflexões sobre como incluir uma criança com NEE e despertou
novas perspectivas dos profissionais acerca da oportunidade e qualidade de ensino para os
alunos com Síndrome de Down.
Concluímos que mudanças profundas precisam ocorrer na instituição escolar, a fim de
garantir o comprimento dos objetivos da inclusão. Toda equipe da escola, professores, diretor
e funcionários, precisam estar envolvidos no trabalho de sensibilização e conscientização, no
que diz respeito a inclusão dos alunos com deficiência.
Contudo, a primeira mudança deve ocorrer na formação do professor. Os cursos de
graduação, aperfeiçoamento e pós-graduação precisam estar envolvidos em pesquisas sobre
o ensino das pessoas com deficiência, e também é imprescindível que teoria e prática pedagógica caminhem juntas.
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OS DESAFIOS QUE O DOCENTE ENCONTRA, NA EDUCAÇÃO
INFANTIL INCLUSIVA

RESUMO: Este artigo tem por objetivo compreender como os profissionais que atuam diretamente
na educação infantil conseguem realizar um trabalho de boa qualidade com a criança pequena
com necessidades especiais na rede pública regular de ensino de modo que tenha êxito. Este
estudo baseia-se em um breve histórico bibliográfico da educação especial e inclusão escolar
na educação infantil. O trabalho de inclusão de forma geral deve ser pensado diariamente.
Vivemos em uma sociedade em que muitas de nossas crianças são acometidas de algum tipo
de comportamento atípico, tendo como objetivo ressaltar a dificuldade que o professor encontra
na maioria das vezes para trabalhar a inclusão de forma concreta e com possíveis avanços.
Sabemos que atualmente a discussão em relação à inclusão tem sido cada vez mais colocada
em pauta, porém devemos ter em mente que o profissional que trabalha diretamente com esse
público precisa ter aparatos para que seu trabalho seja de qualidade e influencie satisfatoriamente
as crianças assistidas por esses profissionais. Essa relação quando acontece na educação infantil,
sendo de qualidade em minha opinião poderá contribuir para que esse aluno tenha um melhor
desenvolvimento cognitivo afetivo e social nas séries posteriores. Possibilitando na maioria das
vezes maior autonomia e senso crítico. Trabalho em uma creche que tem um pequeno público
com crianças com essas características. Percebo o quanto o profissional é rotulado quando
não consegue proporcionar um avanço a esse educando. As condições espaciais, material de
apoio não são oferecidos para que haja esse atendimento de qualidade. Sem contar o grande
número de crianças por turma, o que também dificulta essa realidade. O governo junto com as
políticas públicas deveria se unir para possibilitar Educação de qualidade na educação infantil e
maior apoio para esses profissionais. Sendo eu professora de educação infantil consigo perceber
com propriedade a dificuldade que nós enfrentamos para que o trabalho aconteça, sendo tão
desprovido de recursos materiais, humanos, psicológicos, familiar e social.
Palavras-chave: Inclusão; Educação Infantil; Valorização; Família.
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INTRODUÇÃO

D

urante muito tempo, a educação especial configurou-se como um sistema equivalente de ensino dirigido ao atendimento direto dos portadores de necessidades
especiais, agora ela se volta, prioritariamente, para dar suporte à escola regular
no recebimento destes alunos.
Justifica-se, portanto, o presente artigo, pois buscará analisar as condições que os educadores apresentam ou o que necessitam para o atendimento efetivo dessa clientela, como
é realizar um trabalho qualitativo apesar da falta de recursos, capacitação e valorização.
Uma instituição educacional que acredita no verdadeiro processo de inclusão deve
promover situações no seu dia a dia que levem os alunos da Educação Infantil, cultivem o
respeito, cidadania, o cuidar de si e do outro, aceitação, companheirismo e tantos outros valores necessários à formação de um cidadão justo.
Assim, este trabalho reflete sobre a importância de se propiciar a esses profissionais
mecanismos substanciais para que seu trabalho tenha qualidade e que possa ser qualitativo.
Pois as instituições de educação infantil não estão preparadas para as mudanças propostas
por uma educação aberta às diferenças.
Sendo a educação especial uma área de estudo relativamente nova no campo da pedagogia, muitos educadores encontram-se desestabilizados frente às concepções e estruturas
sociais no que diz respeito às pessoas consideradas “desiguais”.
Dessa forma, a partir do século XVI, a educação busca teorias e práticas focadas ao
ensino de qualidade, com profissionais comprometidos em dar aos seus alunos um ensino
de qualidade, independentemente de suas diferenças individuais. Nessa perspectiva de estar
aberto a conhecer o outro, Freire (2006) em sua obra Pedagogia da Autonomia afirma que:
O ideal é que na experiência educativa, educandos, educadoras e educadores, juntos ‘convivam’
de tal maneira com os saberes que eles vão virando sabedoria. Algo que não é estranho a educadores e educadoras (FREIRE, 2006, p. 58).

Na atualidade, para construir uma escola que atenda adequadamente a alunos com
características, potencialidades e ritmos diferentes de aprendizagem, não basta apenas que
tenham professores e demais profissionais que uma escola normalmente apresenta.
Faz-se necessário que os profissionais e principalmente os professores estejam capacitados para exercer essa função, atendendo a real necessidade de cada educando. Frente a
isso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996, artigo 62, situa:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida,
como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 2016).
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É necessário compreender que incluir não é encaminhar o sujeito para a escola e pronto.
É preciso que se faça o acompanhamento junto aos pais, professores e ao próprio indivíduo,
por uma equipe multidisciplinar.
Esses profissionais precisarão de dedicação, planejamento e responsabilidade, pois
é difícil refazer caminhos que já estão habituados a serem trilhados automaticamente, sem
esforços e sem mudanças.
Na educação infantil, a inclusão veio revolucionar o sistema organizacional e as propostas curriculares atuais. Inclusão provoca mudanças de paradigma, de conceitos e posições,
que fogem a regras educacionais tradicionais.
A intenção da inclusão escolar no ensino infantil é transformar instituições, de modo
que se tornem espaços de formação e de ensino de qualidade para todos os alunos, mesmo
aqueles que por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio
das aprendizagens correspondentes a sua idade, requer recursos pedagógicos e metodologias
educacionais específicas.
De forma universal chamados de pcds pessoas com deficiências, antigamente classificavam-se em portadores de deficiência: Mental, visual, auditiva, física e múltipla, portadores
de condutas típicas (problemas de conduta) e portadoras de altas habilidades (superdotados),
(Brasil, MEC/SEESP, 2013, p.13).
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.
A inclusão é um tema polêmico, visto por muitos, como algo do amanhã, impossível de
ser realizado nas condições atuais de ensino. Porém algumas pessoas vêm se mobilizando
a fim de mostrar que os educadores precisam de apoio, que não tem como ficarem estáticos
frente ao processo que está vigorando a cada dia.
Com a política de inclusão, a educação infantil é a porta de ingresso ao sistema educacional para boa parte das crianças, devendo o atendimento educacional especializado ser
ofertado na própria creche ou pré-escola em que a criança está matriculada.
Voltando para o tema central do artigo é necessário termos uma visão lúcida sobre
o que fala a (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA) em relação ao apoio que deve ser dado ao
profissional de educação em relação à inclusão:
A provisão de serviços de apoio é de fundamental importância para o sucesso de políticas educacionais inclusivas. Para que se assegure que, em todos os níveis, serviços externos sejam colocados à disposição de crianças com necessidades especiais, priorizando apoio aos profissionais
envolvidos (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA).
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DE QUE MANEIRA PODEMOS
ENTENDER A INCLUSÃO
A inclusão prioriza a valorização da
grandeza humana, da criança com seus direitos fundamentais e deveres garantidos desde
seus primeiros anos de vida.
O modelo anterior propunha uma visão
assistencialista, de educação compensatória,
surge então para romper esse pensamento à
visão integral do desenvolvimento na qual a
criança é considerada como pessoa autônoma, inserida num determinado contexto sócio-histórico-cultural.
A inclusão é um procedimento de modificação do sistema social comum, para abrigar toda a diversidade humana. Para a maioria das pessoas, quando se fala em inclusão,
muitas vezes pensa-se no aspecto de uma
pessoa que estava excluída ser "colocada
dentro", para não ser marginalizada, discriminada.
É neste momento que devemos entender a criança como um todo. Cada criança
tem uma especificidade e os profissionais
precisam sempre estar abertos a buscar novas estratégias.
A educação inclusiva infantil é algo que
irá dar ao aluno uma maior autonomia tanto
para a criança como para os seus responsáveis e professores.
Surge então em 1990 o movimento em
prol da sociedade inclusiva, iniciado nas Nações Unidas, mediante resolução desse organismo em defesa de uma sociedade para
todos, configurando assim a normativa universal que fundamenta a implantação da inclusão.

Essa abrangência foi definida em 1994,
no conhecido Encontro de Salamanca (Espanha), resultando no documento que marcou
época. A Declaração de Salamanca veio reafirmar o direito à educação de todos os indivíduos, tal como está inscrito na Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948,
e relembrando as diversas declarações das
Nações Unidas que culminaram, em 1993.
Nas Normas das Nações Unidas sobre a Igualdade de oportunidades para as
Pessoas com Deficiência, as quais exortam
os Estados a assegurar que a educação das
pessoas com deficiência faça parte integrante
do sistema educativo.
Neste documento encontra apoio legal
na Constituição da República Federativa do
Brasil /1988, inciso IV do artigo 208, no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990,
e principalmente na Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) lei nº 9394 de 20/12/1996, artigos,
29, 58 e 62.
Do ponto de vista da política educacional os presentes delineamentos têm seu fundamento no Plano Decenal de Educação para
Todos (1993-2003), e como ação pedagógica, encontram respaldo no PNE, Lei 10.172
de 09/01/2001, nas Diretrizes Nacionais para
a Educação Especial na Educação Básica,
publicada em 11/09/2001 e nas estratégias
e conteúdos programáticos contidos no Referencial Curricular da Educação Infantil (1998).
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RECORRENDO A INTERVENÇÃO
PEDAGÓGICA
As crianças especiais devem ter uma
educação de forma sistemática e organizada,
seguindo passos previamente estabelecidos,
o ensino não deve ser teórico e sim ocorrer
de forma agradável, prazerosa e que desperte
interesse na criança.
Sua avaliação deve ser formativa, para
manter todos informados sobre a aprendizagem adquirida, bem como identificar dificuldades e auxiliar as crianças a superá-las.
Geralmente o lúdico atrai muito a criança na primeira infância, e é um recurso que
permite o desenvolvimento global da criança
por meio da estimulação de diferentes áreas
do conhecimento.
As atividades pedagógicas que poderão ser realizadas devem respeitar o ritmo da
criança e propiciar-lhe estimulação adequada
para o acréscimo de suas habilidades, levando em consideração suas necessidades.
O aluno bem estimulado irá mostrar o
que aprendeu e do que ele tem mais interesse, neste momento o professor precisa ter um
olhar diferenciado para esse desenvolvimento. Todos têm capacidades diferentes e é isso
que iremos buscar em nossos alunos.
Frequentar a escola de ensino infantil
permitirá à criança especial adquirir, progressivamente, conhecimentos cada vez mais
complexos, que serão exigidos da sociedade
e cujas bases são indispensáveis para a formação de qualquer indivíduo.
É importante sempre lembrar que é preciso respeitar o ritmo de aprendizagem, que
será mais lento. Inteligência, memória e capacidade de aprender podem ser desenvolvidas
com estímulos adequados. Cada criança tem
o seu tempo de aprendizagem e precisa ser
respeitado.

De acordo com (SCHWARTZMAN,
1999, p. 246):
O fato de a criança não ter desenvolvido
uma habilidade ou demonstrar conduta
imatura em determinada idade, comparativamente a outras com idêntica condição
genética, não significa impedimento para
adquiri-la mais tarde, pois é possível que
madure lentamente (SCHWARTZMAN,
1999, p. p.246).

Primeiramente a criança adquire uma
gama de conhecimentos livres e estes lhe
proporcionarão condições de desenvolver
conhecimentos mais complexos, como é o
caso das regras.
É importante antes de a criança adquirir
qualquer conhecimento, descobrir seu corpo
e construir uma imagem corporal, uma representação mental perceptiva e sensorial de si
mesma. O resgate do corpo, o conceito de
vida associado a movimento é a retomada da
criança como agente ativo na construção de
sua própria história.
A criança é um ser único e deve ser
vista de forma global e educá-la não é apenas
trabalhar a mente e sim o todo, abrangendo
todos os aspectos inclusive a necessidade
de interagir com o meio tendo contato direto
com o universo de objetos e situações que o
cercam, podendo assim, efetivar suas construções sobre a realidade.
Todas as atividades desenvolvidas com
a criança devem ter por objetivo a aprendizagem ativa que possibilite à criança desenvolver suas habilidades.
As intervenções pedagógicas que se
farão necessárias, sempre devem estar voltadas para o desenvolvimento de cada aluno.
E isso nos mostra o quanto é importante a
busca pelo conhecimento para que o trabalho
com essas crianças traga bons resultados.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E SUA
ATUAÇÃO
A ação do professor, tanto nos que se
refere ao seu planejamento como a sua atuação efetiva na experiência de sala de aula, é
determinada pelo seu jeito de pensar a vida,
pela sua visão de mundo, pela leitura que faz
da sociedade, da educação, do ensino, do
seu papel de trabalho, de si mesmo enquanto
cidadão, de seu compromisso com o aluno,
da relação professor/aluno.
Todas essas ideias, essas concepções,
constituem uma verdadeira teoria pessoal,
subjetiva, particular, resultado da história de
vida de cada um. O professor, auxiliar e o
agente de educação especial de turma são
figuras indispensáveis no planejamento, implantação e implementação dos programas
de atendimento especializado e na inclusão
das crianças na Educação Infantil.
Pois todos devem estar envolvidos
neste processo de ensino e aprendizagem
para que o aluno possa ter um bom desenvolvimento dentro das suas limitações. Cada
pessoa faz parte do quebra cabeça que ao
chegarmos ao final teremos um aluno mais
confiante para desenvolver as tarefas que lhe
são apresentadas.

Atualmente o educador tem a seu lado
a neuropedagogia que com base nas Neurociências busca por meio do estudo do
cérebro e de como ele aprende, possibilitar
intervenções nas competências cognitivas,
orgânicas, emocionais e sócio-interativas da
pessoa, buscando uma atuação que dê significado à aprendizagem.
Neuropedagogia é relacionada entre
saúde e educação, na qual o assunto é o
aprendizado normal e seus principais problemas. Na educação agem os educadores,
orientadores educacionais, psicopedagogos
e os pedagogos.
Na saúde há mais profissionais, os pediatras, neurologistas, psicólogos, musicoterapeutas, neuropediatras, psiquiatras, entre
outros. É entendido que de certa maneira
cabe ao educador buscar formas da criança
manifestar o que pode aprender e não se preocupar com as rotulações, organizar práticas
educativas que valorize o auxílio, utilizar as
experiências de vida do próprio aluno como
fator motivador de aprendizagem, ser flexível
nos métodos de avaliação e, sobretudo colaborar para a construção de uma escola infantil de qualidade para todos.

A FAMÍLIA PARCEIRA NA EDUCAÇÃO

É fundamental que esse profissional
deve valorizar as reações afetivas de seus
alunos e estar atento ao seu comportamento
global, para solicitar recursos mais sofisticados como a revisão médica, psicológica.

Toda a família deve ser participativa e
deve ser orientada e motivada a colaborar
e participar do programa educacional, promovendo desta forma uma interação com a
criança portadora de necessidades especiais.

E até mesmo o encaminhamento para
uma avaliação com assistentes sociais, neurologistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfim, com profissionais
especializados para se chegar à hipótese
diagnóstica por meio do estudo de caso.

Também é fundamental que a família
incentive a prática de tudo que a criança assimila fazendo com que esse aprendizado seja
prazeroso e importante para essa criança.
Toda a evolução da criança deve ser
valorizada para que ele perceba a importância de estar naquele espaço e motivá-lo a
desenvolver novas habilidades.
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A qualidade da estimulação no lar e a
interação dos pais com a criança se associam ao desenvolvimento e aprendizagem
de crianças com deficiência facilitando seu
desenvolvimento, a família precisa participar
com envolvimento das dificuldades enfrentadas pelas crianças na educação infantil.
Deste modo é fundamental o aconselhamento à família que deve considerar sobretudo, a natureza da informação e a maneira
como a pessoa é informada, com o propósito de orientá-la quanto à natureza intelectual,
emocional e comportamental.
Os pais, responsáveis e familiares da
PCD, precisam se informar sobre a natureza
e extensão da deficiência, quanto aos recursos e serviços existentes para a assistência,
tratamento e educação, e quanto ao futuro
que o aguarda.
Os orientadores devem se preocupar
e trabalhar muito com os temores e ansiedades, sentimento de culpa e vergonha dos
familiares. Devem reduzir a vulnerabilidade
emocional e as tensões sofridas, aumentando
a capacidade de tolerância.
O propósito principal é ajudar a lidar
mais adequadamente com os problemas
decorrentes das deficientes e no aconselhamento de alguns pontos importantes: ouvir
as dúvidas e questionamentos, utilizar termos
mais fáceis e que facilitem a compreensão,
promover maior aceitação do problema, aconselhar a família inteira, trabalhar os sentimentos e atitudes e facilitar a interação social do
portador de necessidades especiais.

Tudo isso fará com que cada indivíduo
tenha consciência de seus direitos e deveres para sempre buscar algo melhor para si
e para o outro. A superproteção dos pais e
responsáveis em relação à criança pode influenciar de forma negativa no processo de
desenvolvimento da criança e normalmente,
estes concentram suas atenções nas deficiências da criança de modo que os fracassos
recebam mais atenção que os sucessos, e a
criança fica limitada nas possibilidades que
promovam a sua independência e interação
social.
É preciso valorizar os avanços mesmo
que seja mínimo para que a auto estima da
criança seja elevada e ele perceba o quanto
ele é capaz. A inclusão na educação infantil
busca mostrar para as crianças desde pequenas que cada um tem uma maneira, um
jeito de ser e isso torna cada ser único e com
diferentes habilidades para mostrar.
O respeito às diferenças devem ser
trabalhadas desde a infância e a interação
com outras crianças é a melhor maneira.
As habilidades de autonomia pessoal e social proporcionam melhor qualidade de vida,
pois favorecem a relação, independência, interação, satisfação pessoal e atitudes positivas“(BROWN, 1989),
[...] aquele que tem uma articulação coletiva e uma ação comprometida com o
reconhecimento e busca da satisfação
das necessidades de cada um, a qual se
inscreve no âmbito da construção de uma
sociedade verdadeiramente humana, em
que as pessoas possam se diferenciar e
se desenvolver em busca de felicidade
(SEKKEL, 2003, p.162).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não podemos deixar de compreender que para se trabalhar a educação inclusiva nas
séries iniciais devemos olhar todo o contexto não culpando o profissional que trabalha diretamente com aquela criança quando algo não vai bem, temos sim de pensar como um todo
nos desafios encontrados por esses profissionais e sua falta de auxílio na maioria das vezes.
Contudo, temos consciência da necessidade de trabalhar com a criança especial desde
os primeiros anos de vida, tornando-se fundamental seu ingresso na escola, desde a Educação
infantil, preparando professores e ambiente propício a esse aprendizado.
Para termos uma escola inclusiva é necessário fazer adaptações físicas, e o mais importante ter uma equipe de profissionais capacitados para apoiar os professores, pais, revertendo
o modo de pensar, planejar, atender a todas as diversidades.
Os levantamentos bibliográficos obtidos nos levam a conclusão de que a educação
infantil é primordial para a aquisição do aprendizado, principalmente nos primeiros anos de
vida e o profissional que lida direto com esse público precisa de valorização e apoio, quando
a criança encontra-se em período de maturação orgânica e seu sistema nervoso está sendo
moldado pelas experiências e estímulos recebidos e internalizados.
A estimulação da pcds na fase inicial da vida é extremamente importante para o desenvolvimento da criança e minimiza as ocorrências de possíveis déficits de linguagem na
primeira infância, o cérebro humano é altamente flexível devendo ser estimulado para que
possa desenvolver todas as suas potencialidades.
Com a inclusão não se pode mais esperar que a pcd se integre sozinha, espera-se que
os ambientes estejam preparados para receber todos.Acredito que é preciso que tenhamos
o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos
iguais quando a diferença nos inferioriza.
O esperado é que a escola de educação infantil regular inclusiva amadureça socialmente
e não possa mais esconder tantos problemas que ameaçam o futuro de nossas crianças e
possa agir desde os primeiros anos, facilitando assim sua existência.
A meta da inclusão escolar é transformar as escolas de modo que se tornem espaços
de formação e de ensino de qualidade para todos, até porque as pessoas não podem ter um
lugar no mundo sem considerar o outro, valorizando o que ele é, e o que ele pode ser, sendo
que para os professores e apoio, o maior ganho está em garantir a todos o direito à educação.
Com tantas mudanças que ocorrem diariamente, a mais importante é compreendermos
que os PcDs são iguais a todo mundo, por isso, têm direitos de também usufruírem de educação de qualidade e para isso todo apoio necessário deve ser ofertado, para que o profissional
que trabalha com os mesmo não seja rotulado.
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O ESPAÇO QUE REVELA A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA
RESUMO: Este trabalho objetiva dialogar sobre a importância dos espaços educacionais que abrigam
crianças pequenas. Convida os leitores a refletir sobre a necessidade que algumas instituições
públicas de Educação Infantil têm para se adequar às novas exigências, provenientes de estudos
realizados nas últimas décadas sobre a infância. Dentre tantas questões que envolvem a educação
escolar de crianças pequenas, considerar o espaço como um dos elementos promotores de
interações, brincadeiras, experiências, aprendizagens, e principalmente, um espaço que seja
capaz de proporcionar a todos que nele convivem, a sensação de bem-estar e felicidade.

Palavras-chave: Espaço; Educação Infantil; Escola Pública; Escola Privada; Experiências.
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INTRODUÇÃO

T

rabalho na área da Educação Infantil há 6 anos, 4 anos como laboratorista de
informática em uma escola privada, e há 1 ano e 8 meses atuo como professora
da rede municipal de ensino da cidade de São Paulo.

Sendo esta minha segunda experiência em uma instituição escolar, a primeira foi em
um colégio particular na zona sul de São Paulo, foi inevitável um olhar comparativo das duas
realidades.
Depois de alguns meses no Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida, o prédio
que viria a abrigar a Educação Infantil ficou pronto. O encantamento pelo prédio foi geral,
funcionários, famílias e crianças, todos admirados com a beleza do lugar.
Seus lindos mosaicos na fachada, suas salas amplas e arejadas, os mobiliários, a sala
de informática, um espaço todo equipado para atividades de movimento corporal, a biblioteca,
o parque, tudo era esteticamente harmonioso e belo.
Muito além da beleza, era notório que toda a estrutura foi planejada para tornar possível
as inúmeras práticas que acontecem, ou que deveriam acontecer, no cotidiano de uma escola
para crianças pequenas.
Revelava a concepção de infância dos envolvidos com o projeto arquitetônico, e o resultado era evidente, crianças que circulam felizes e autonomamente pelos espaços, professoras
que na sua prática cotidiana dialogam com os mesmos, afim de potencializar as experiências
pautadas no currículo da escola.
A especialização na área da Educação Infantil, somada com a convivência neste ambiente, me fez perceber o quanto é importante para a educação de crianças pequenas um
espaço acolhedor e rico em possibilidades, um lugar pensado sob a ótica da criança, brincante, explorável e lúdico.
Quando ingressou na prefeitura, em uma escola pequena que abriga muitas crianças,
uma construção antiga e precária, impossível, como educadora, não mencionar a dificuldade
de contemplar as experiências propostas no currículo da Educação Infantil em um lugar onde
os espaços são limitados e precários.
Não é o objetivo colocar o espaço oferecido pela instituição particular como ideal, até
mesmo porque existem falhas, porém, cabe ressaltar que os acertos são maiores. Desejo
apenas refletir sobre espaços inadequados, neste caso, de instituições públicas, mas que
podem ser melhorados.
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HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO: SÍNTESE
DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CIDADE
DE SÃO PAULO
Para compreender o que chamamos de
Espaço, vejamos algumas definições do seu
significado: Segundo o dicionário Michaelis
(2011,p.348) “O universo todo; Extensão limitada; Distância linear entre duas coisas, objetos
etc.; Intervalo em branco entre palavras ou linhas
em um texto impresso; intervalo de tempo.”
No dicionário Aurélio (2001,p. 286) “Distância entre dois pontos, ou área ou o volume entre limites determinados; Lugar mais ou
menos bem delimitado, cuja área pode conter
alguma coisa; Extensão indefinida; O universo;
Período ou intervalo de tempo; Em texto escrito
ou impresso, o claro que constitui a separação
entre as palavras e, às vezes, também entre as
letras de uma palavra; Branco.”
Segundo o documento Teorias do Espaço Escolar (Brasília,2009), para o filósofo
francês René Descartes o espaço é algo que
existe fora de nós, que possui uma extensão,
que ocupa um espaço, que tem um tamanho.
Este modo de pensar considera que o espaço
pode ser medido. Piaget realizou um estudo
para entender como a criança desenvolve a
noção de espaço e afirma que para a criança
aprender a reconhecer as coisas, objetos, é
necessário a manipulação dos mesmos.
Nota-se que o conceito de espaço é
bastante abrangente, com muitas significações e interpretações, porém, os estudos de
Piaget vão de encontro ao que se pretende
discutir e refletir neste trabalho. Pois entendemos, que por menor e por mais simples
que seja, todas as ações do corpo humano
ocorrem dentro e fora de um espaço, correr,
pular, saltar, dançar, ler, brincar, etc. Mesmo
dormindo estamos sempre em movimento: as
batidas do coração, a respiração; um exemplo bem simples, no ato de piscar os olhos,
se colocarmos uma venda ficamos sem o espaço necessário para realizar o movimento
das pálpebras. São pequenos exemplos para
que possamos perceber a importância que o
espaço tem para a natureza humana.

PARQUES INFANTIS
Voltemos ao ano de 1935, quando foram inaugurados os três primeiros Parques
Infantis da Cidade de São Paulo, sob a gestão
do escritor e também diretor do Departamento de Cultura da cidade, Mário de Andrade.
Professor de música, piano e filosofia, Mário
de Andrade foi um grande educador, conhecido pela sua preocupação com a infância.
Apoiado nas ideias de Froebel, que
foi um grande contribuidor para os estudos
da pedagogia infantil e criador do Jardim de
Infância, defendia a importância do brincar,
dos jogos e o contato das crianças com a
natureza e acreditava no aperfeiçoamento da
educação da criança, ponto de partida da “regeneração do homem”.
Os Parques Infantis foram idealizados
pelo modernista e contribuíram significativamente para a área da Educação Infantil; o
objetivo era oportunizar às crianças de 3 a
12 anos, filhas da classe operária, acesso ao
tríplice objetivo parqueado: educar, assistir e
recrear.
Mário de Andrade tinha uma grande
preocupação com a educação dos filhos da
classe operária, seu objetivo era garantir-lhes
educação e acesso à cultura. Embora não
escolares, foi uma experiência pioneira na organização da Educação Infantil.
No trecho de uma carta, Mário de Andrade demonstra sua preocupação com o desenvolvimento cultural da população:
Há que forçar um maior entendimento mútuo, um nivelamento geral da cultura que
sem destruir a elite, a torne mais acessível a todos, e em consequência lhe dê
uma validade verdadeiramente funcional.
Está claro, pois, que o nivelamento não
poderá consistir em cortar o tope ensolarado das elites, mas em provocar com
atividades o erguimento das partes que
estão na sombra, pondo-as em condições
mais luz. Tarefa que compete aos governos (ANDRADE apud DUARTE, 1971, p.
150-151).
31 - julho/2021 - Educar FCE

363

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

Nota-se que a preocupação em garantir
o acesso dos menos favorecidos à cultura e
uma educação de qualidade não é um debate novo, a educação exerce um papel fundamental na transformação do homem e da
humanidade, portanto, é preciso considerar a
escola como um espaço capaz de promover
este acesso.
Localizados em grandes espaços abertos, possuíam as seguintes estruturas: campo
gramado, aparelhos para ginástica, tanque de
areia, tanque de vadear (piscina), balanços,
gangorras, passo gigantes, carroceis, escorregadores, toros de equilíbrio, pátio fechado
para as refeições, sala de instrutores, de médico, chuveiros, instalações sanitárias, e uma
ou duas salas de atividades didáticas, além
de oficinas de marcenaria, escultura em argila, dança, teatro.
Nas palavras de Nicanor Miranda – um
dos idealizadores e administradores desta iniciativa – o Parque Infantil era um educandário
ao ar livre, cuja finalidade era trazer ao conhecimento das crianças os elementos da vida
física, moral e intelectual, sob forma exclusivamente recreativa (MIRANDA, 1936, p.95).
Postura que demonstra a concepção de infância dos envolvidos com o projeto, acreditavam
que as crianças além de aprendizes, eram
consumidores e produtores de cultura.
O Departamento de Cultura iniciou o
projeto de ampliação do número de Parques
Infantis: em 1948 a cidade contava com 7,
este número foi ampliado para 15. Essa expansão muda o projeto arquitetônico inicial,
isto fica evidente no parágrafo desta publicação da Divisão de Educação, Assistência e
Recreio da Secretaria de Educação e Cultura
da PMSP, 1949:
Compreendo o elevado alcance social
das Unidades Educativo-Assistenciais da Divisão de Educação, Assistência e Recreio, resolveu o prefeito Paulo Lauro, quando o problema se apresentava em seu ponto crucial,
amparar, o mais rapidamente, o maior número
possível de crianças [...] obedecendo a um

plano de emergência, que mais visava as finalidades da Instituição do que propriamente
o aspecto arquitetônico da construção.
A preocupação inicial foi atender a demanda que surgia com o crescimento da
população, acolher as crianças oriundas da
classe operária e dos menos favorecidos.
Com a criação dos Recantos Infantis e
a ampliação dos Parques Infantis, ganhou-se
em número de vagas, porém, alterou a proposta inicial idealizada na gestão de Mário de
Andrade (1935 -1938), que era a dos espaços abertos e amplos, nos quais as crianças
pudessem estar em contato com a natureza,
realizando brincadeiras e jogos ao ar livre.
Baseado em uma concepção estritamente recreativa, que contemplava promover
o desenvolvimento físico, intelectual e social
das crianças, por meio do tríplice objetivo parqueado: assistir, educar e recrear.
A ampliação aconteceu em grande escala, de 1940 a 1968 a cidade já contava
com 109 Parques Infantis e Recantos Infantis. Passados 77 anos, a Rede Municipal de
Ensino da cidade de São Paulo, responsável
pela Educação Infantil, conta hoje com 867
unidades (entre CEIs e EMEIs).

NOVOS PARQUES INFANTIS E NOVOS
PROJETOS
O documento Parâmetros Básicos da
Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil, orienta que a construção de um
prédio para abrigar crianças pequenas deve
se pautar em ampliar os diferentes olhares
sobre o espaço, visando construir o ambiente
físico destinado à Educação Infantil, promotor
de aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagem e que facilite a interação
criança-criança, criança-adulto e deles com
o meio.
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O espaço lúdico infantil deve ser dinâmico, vivo, brincável, explorável, transformável
e acessível para todos (TEMPOS E ESPAÇOS
PARA A INFÂNCIA, 2006, p. 10). Portanto,
pensar no espaço é ter a clareza que ele é um
elemento vivo, capaz de promover, ou não, as
experiências realizadas no cotidiano com as
crianças.
O educador exerce um relevante papel
na otimização dos espaços educacionais, exigindo dele uma intencionalidade no uso dos
mesmos. A instituição pode oferecer espaços
privilegiados de convivência, porém, caso não
haja ação sobre ele por parte do professor,
o espaço se encerra em si, sendo apenas
objeto de contemplação.
As instituições que cuidam da educação de crianças pequenas, são responsáveis
por estimular o seu desenvolvimento cognitivo, físico, linguístico, social e afetivo.
Este cuidar vai além das práticas cotidianas, ele se revela também nos espaços da
instituição, que deve ser capaz de promover,
potencializar e tornar possível realizar as experiências que são propostas no cotidiano.
Propostas que visam a promover a autonomia,
o pensar criativo, o brincar e as interações,
que deve ser acolhedor, capaz de despertar
nas crianças um sentimento de pertencimento
àquele ambiente:
Disciplina e vigia corpos e mentes e, neste sentido, pode ser um controlador dos
movimentos, das ideias e da expressão
das pessoas, ou seja, não há neutralidade na constituição dos espaços e sua
organização refletirá as concepções de
seus idealizadores e organizadores (FOUCAULT, 1987).

Foucault se refere a um espaço que
castra, que limita, que não possibilita a liberdade de movimento e pensamento daqueles
que nele estão. Reforça o que, o espaço que
não é “neutro”, mas, que possui um importante papel para o desenvolvimento de todas
as ações do cotidiano da Educação Infantil.

NOVAS OPORTUNIDADES
Um aspecto importante que cabe ressaltar, é o número de crianças por turma, cujo
documento Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009),
orienta e recomenda de 6 a 8 crianças por
professor (no caso de crianças de zero e um
ano), 15 crianças por professor (no caso de
crianças de dois e três anos) e 20 crianças
por professor (nos agrupamentos de crianças
de quatro a cinco anos).
Este dado possui uma grande relevância, esta proporção de criança por adulto, permite uma maior atenção por parte do educador às especificidades de cada criança. O
trabalho realizado pelo currículo escolar norteia o professor cotidianamente e permite que
as crianças se relacionem aos espaços com
maior comodidade, mobilidade e autonomia.
A história da Educação Infantil em nosso país é marcada por diferenciações sociais,
o atendimento destinado às crianças filhas
de famílias de baixa renda, foi marcado por
um caráter assistencialista, em que o cuidar
estava dissociado do educar, com uma preocupação meramente ligada ao corpo.
Uma política educacional caracterizada
pela ausência de investimento público e pela
não profissionalização da área. Enquanto que
para as crianças oriundas de famílias abastadas, a elas reservou-se o direito de uma educação de qualidade, com vistas à promoção
intelectual.
O atendimento em creches e pré-escolas como um direito social das crianças se
concretiza na Constituição de 1988, com o
reconhecimento da Educação Infantil como
dever do Estado com a Educação, processo
que teve ampla participação dos movimentos
comunitários, dos movimentos de mulheres,
dos movimentos de redemocratização do
país, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação.
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A partir desse novo ordenamento legal,
creches e pré-escolas passaram a construir
nova identidade na busca de superação de
posições antagônicas e fragmentadas, sejam
elas assistencialistas ou pautadas em uma
perspectiva preparatória para etapas posteriores de escolarização.
Somado à Constituição de 1988, que
reconhece a Educação Infantil como dever do
Estado, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), que impulsionou movimentos sociais que reivindicavam um atendimento de qualidade aos menos favorecidos,
visando o reconhecimento do direito de todas
as crianças à educação de qualidade, um direito garantido à elas por lei.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9.394/96, promulgada
em dezembro de 1996, regulamenta e ordena
uma série de inovações, integra as creches
e pré-escolas a primeira etapa da Educação
Básica, essa lei assegura uma séria de mudanças que vem sendo almejadas até os dias
de hoje.
Além dos direitos garantidos em forma
de lei, nas últimas décadas houve um grande
avanço nos estudos sobre a primeira infância,
o que resultou em mudanças nas concepções
sobre a educação de crianças em espaços
coletivos.
Um novo paradigma se revela, aumento
do número de vagas, formação dos docentes,
um currículo que contemple práticas que potencialize as experiências realizadas junto às
crianças no cotidiano, são desafios propostos
a todos os envolvidos.
Garantir direitos constitucionais, práticas cotidianas que contribuam para o desenvolvimento holístico das crianças, um espaço
significativo para essas vivências, formação
dos docentes e o respeito à cultura da infância, são elementos importantes que constituem o caminho para oferecer a elas, a tão
almejada educação de qualidade.

Do ponto de vista legal, a Educação
Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança de zero a cinco anos de
idade em aspectos físico, afetivo, intelectual,
linguístico e social, complementando a ação
da família e da comunidade (Lei nº 9.394/96,
art.29).
Refletir sobre os espaços oferecidos
nas instituições públicas de Educação Infantil, que inicia sua trajetória com os Parques
Infantis, vistos anteriormente, que tem sua
proposta arquitetônica inicial modificada para
atender ao grande aumento na demanda, que
possuem uma trajetória marcada por um caráter assistencialista, um estigma de educação
pobre para crianças pobres, cujo o baixo investimento resultou em algumas construções
inadequadas para abrigar crianças pequenas,
é o interesse deste estudo.
O qual não tem a pretensão de solucionar este problema, mas no papel de educadora, penso ser necessário colocar esta questão
em discussão. Será possível adequar estes
espaços, para que eles se tornem capazes de
promover e potencializar as aprendizagens?
Ingressar na Rede Municipal de Ensino
Como professora de Educação Infantil, em setembro de 2010, em uma escola que atende
crianças de 04 à 06 anos de idade, foi determinante para despertar o meu interesse sobre
questões relacionadas aos espaços oferecidos à elas. Observar a estrutura física da escola, me levou a refletir sobre a importância
de espaços significativos e diferenciados de
convivência.
Cujo resultado era impactante para as
crianças, limitando suas inúmeras formas de
expressão, prejudicando de maneira direta
seu desenvolvimento integral. Em setembro
de 2011, solicito remoção desta intuição, o
que me oportuniza conhecer de perto a estrutura de um Centro Educacional Unificado
(CEU), onde trabalho com crianças de 05 e
06 anos, desde fevereiro de 2012.
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Um complexo educacional com uma
grande infraestrutura, o prédio que abriga a
Educação Infantil é bastante amplo, a proporção criança por adulto ainda é alta (35
crianças, para 1 professor), porém, o espaço
é maior, impossível não mencionar que este
fator faz muita diferença no cotidiano.
A primeira unidade escolar em questão,
situada em uma região carente da zona oeste de São Paulo, é composta por 10 salas
de aula, que se tornam pequenas relativas
à quantidade de crianças, 35 no total, além
do mobiliário, mesas, cadeiras e armários. O
formato das janelas não possibilita visão da
área externa, também torna o ambiente pouco
ventilado.
O parque também se torna pequeno
pelo número de crianças que o frequentam
diariamente, para contemplar a linha do tempo da escola, duas turmas usam o espaço
juntas, totalizando uma média de 65 crianças.
O chão de cimento, sem nenhum gramado, seja natural ou artificial, totalmente
descoberto e sem nenhuma árvore para fazer
sombra, nos dias quentes de verão, expõe as
crianças as altas temperaturas. Com poucos
brinquedos, um gira-gira, que quebra constantemente o uso, devido a falta de opções
de brincar, e por demora no conserto, é o
preferido das crianças, para eles o brinquedo
é sempre uma novidade.
Dois balanços, que também quebram
constantemente, duas casinhas que tem acopladas a elas um escorregador, e um tanque
de areia. Um detalhe bastante curioso, as
crianças gostam muito de desenhar e escrever com giz de lousa, um outro recurso de
brincar, porém, somente o chão serve de suporte, na parede do parque é proibido.
Os poucos brinquedos disponíveis, somado a quantidade de crianças, torna as relações uma disputa constante, pela dificuldade
em negociar, verbalizar sentimentos e desejos, características comuns à faixa etária, acabam resolvendo os conflitos fisicamente. Por

se desentenderem constantemente, o parque
se torna um momento de muitas mediações
por parte das professoras junto às crianças.
Um outro fator que me chama bastante
atenção, é a necessidade de atenção, mesmo porque no CEU, vamos encontrar diversos
espaços: gramado, cimentado, escadas, bancos, árvores, variações de terrenos, etc., onde
podemos encontrar alguma dificuldade para
os pequenos, temos também uma grande movimentação de pessoas, exigindo cuidado a
todo tempo nos espaços abertos.
O momento das refeições também é
bastante conflitante, as crianças se sentam
apertadamente, me impressionava o fato de
não terem espaço suficiente entre uma cadeira e outra para sair, precisam arrastar as
cadeiras para trás, pois não há espaço nas
laterais. A proximidade entre uma criança e
outra, não permite movimentos expansivos,
limita o ir e vir autônomo para repetir a refeição ou lanche.
Como já foi dito anteriormente, o espaço revela a concepção de infância da instituição, traduz o comprometimento de todos
os envolvidos em promover as experiências
necessárias para o desenvolvimento integral
das crianças que nela estão.
A instituição necessita de uma infraestrutura e de formas de funcionamento que
garantam ao espaço físico a adequada conservação e acessibilidade, bem como, um
lugar que aguce a curiosidade, a ludicidade,
a imaginação das crianças, um espaço em
que possam circular com mais autonomia e
conforto.
Hoje trabalhando no CEU, convivo com
outros problemas estruturais, porém, as salas
são mais amplas e arejadas, as janelas são
grandes o que possibilita ver a área externa,
todas com pias e filtro de água. O corredor é
revestido pelas produções das crianças, valorizando o trabalho individual e coletivo.
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O refeitório também é bastante grande,
acomoda com conforto as duas turmas que
se revezam na linha do tempo da escola. Ao
lado do refeitório tem um espaço que as professoras usam para contar histórias e realizar
algumas brincadeiras, neste mesmo local,
está em andamento a colocação de grama
artificial e 2 brinquedos, que se tornará bastante interessante nos dias de chuva, que é
quando ficamos limitados ao espaço interno.
Os banheiros também demonstram o respeito
pelas crianças, estão sempre limpos e muito
bem cuidados.
Um detalhe que me chamou bastante
a atenção, foi o fato do Complexo Educacional ter sido inaugurado (2009), sem parque
para a Educação Infantil. O espaço que hoje
usamos como parque, foi uma exigência da
gestão e coordenação da EMEI, que juntos
exigiram dos responsáveis, um espaço para
as crianças brincarem.
Cercaram então, uma parte da área externa que fica em frente a escola. O chão é
de barro e a área um pouco desnivelada, os
brinquedos são poucos e o espaço também,
relativo ao número de crianças que o frequentam, uma média de 60, e assim contemplar a
linha do tempo da escola.
O grupo se reveza em 4 gangorras,
1 escorregador e 1 gira-gira, este último é
sempre motivo de desentendimentos entre as
crianças, porém, o espaço não comportaria
mais um. É importante ressaltar que mesmo
com suas inadequações, o espaço foi uma
conquista dos envolvidos, que revela comprometimento com a cultura da infância, reconhece a importância do brincar no cotidiano da
Educação Infantil.
Para abrandar algumas questões relativas ao espaço do parque, algumas professoras levam caixas com brinquedos, bambolês
e giz, pois naquelas paredes, as crianças podem deixar suas marcas, impressões e escritas.

O prédio da Educação Infantil não conta
com espaços diferenciados de convivência,
porém, a estrutura do CEU é de uso coletivo
e, dentro de um cronograma temos disponível
1 vez por semana a piscina, a biblioteca e a
quadra coberta, bem como, partes da área
externa que podemos usar a qualquer hora.
Uma outra conquista bastante significativa é o uso do telecentro, que graças ao
empenho da coordenação e gestão, que para
ter o uso liberado para a Educação Infantil,
desenvolveu um projeto que teve de ser aprovado, assim desde abril de 2012, contamos
quinzenalmente com mais este espaço.
Nota-se um grande envolvimento dos
gestores desta instituição em proporcionar
para as crianças uma educação de qualidade,
que se inicia na formação dos professores,
para que estes desenvolvam competências
e habilidades necessárias para promover o
desenvolvimento integral do seu grupo de
crianças.
Que compreende este objetivo como
um conjunto de ações e elementos que estão
intrinsecamente ligados, demonstra a importância da organização em relação ao espaço
físico, por todas as conquistas relativas a este.
Um ponto bastante negativo na estrutura física desta escola é a acústica, as salas
sofrem muita interferência externa, há momentos, que o som é tão ruidoso que acaba contagiando as crianças, o som alto do ambiente,
mais o desgaste da voz, é uma reclamação
de todo corpo docente, melhor dizendo, de
todos que trabalham na escola.
Todas estas leituras relacionadas ao espaço escolar, me levaram a concluir que este
não é neutro, ao contrário, exerce um importante papel no cotidiano, somado às ações de
todos os profissionais da instituição.

31 - julho/2021 - Educar FCE

368

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho cito a escola privada não como um lugar ideal, ou um modelo a ser seguido, penso apenas ser importante refletir sobre as inúmeras possibilidades que o espaço
pode oferecer a todos que nele atuam e convivem.
Acredito que as escolas públicas de Educação Infantil possam oferecer espaços de convivência diferenciados e que estes possam cumprir seu papel no cotidiano escolar, promover
experiências e potencializar aprendizagens.
Porém, se faz necessário algumas mudanças de modo a contemplar a Revisão das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), que orienta e recomenda,
de 06 a 08 crianças por professor (no caso de crianças de zero e um ano), 15 crianças por
professor (no caso de crianças de dois e três anos) e 20 crianças por professor (nos agrupamentos de crianças de quatro a cinco anos); significaria um grande avanço diminuir o número
de crianças por turma, possibilitaria uma melhor qualidade no trabalho pedagógico.
Bem como, iniciar um plano de ação para a melhoria da infraestrutura de algumas
instituições, isto implica em: investimento financeiro por parte dos responsáveis legais, e os
envolvidos com o projeto arquitetônico, juntamente com membros da escola, pensar em um
espaço escolar que possibilite vivências significativas para as crianças, que possam ampliar
sua visão de mundo, realizar suas brincadeiras, interações, ações, experiências e, que este
ambiente seja lúdico, confortável e acessível.
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INFLUÊNCIAS DA S.P.A. NA NOVA SOCIEDA INFLUÊNCIAS DA
S.P.A.
RESUMO: Modernidade, evolução, crescimento sócio- econômico, tecnologia trouxeram uma
evolução do stress para o ser humano e provocou o desencadeamento de comportamentos auto
destrutivos que a cada dia prejudicam o encanto pela vida, dificultando a percepção das belezas
do mundo. O excesso de informação, gerado pela internet, provoca um acúmulo de conhecimentos
que sobrecarrega nosso cérebro com muitas informações, ocasionando um aumento da velocidade
dos pensamentos, dificultando a concentração e o relacionamento interpessoal. O acúmulo e
excesso de pensamento nos trouxe a rapidez em responder qualquer questionamento, mas nos
tirou a percepção de autoconhecimento e clareza no que realmente acreditamos, pois não temos
tempo para refletir no que é prioridade em nossa vida e somos influenciados por convicções que
nos limitam e nos desequilibram nessa organização de prioridades que são fundamentais para
uma vida estável com resultados positivos. O excesso de informações para as crianças ocasiona
uma dificuldade em realizar reflexões, afetando diretamente as reações cerebrais, que hoje está
sendo nomeada de síndrome do pensamento acelerado. Esse processo gera uma ansiedade,
um imediatismo e prejudica o bom desenvolvimento da infância. Percebemos a necessidade de
mudança de comportamentos para uma boa saúde física e mental e reduzir as informações é
um deles, pois é uma das causas da hiperatividade.

Palavras-chave: Cérebro; Pensamentos; Informação.
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INTRODUÇÃO

S

índrome, segundo o dicionário é um conjunto de sinais e sintomas ou características observáveis em vários processos diferentes sem causas específicas, e
associados com uma condição crítica podem despertar insegurança e medo.
Esse termo é usado na medicina e psicologia para representar algumas condições de saúde
física e/ou psicológicas
A S.P.A. (Síndrome do pensamento Acelerado),é o conjunto de informações que sobrecarrega a mente e causa males físicos, segundo Augusto Cury este é o mal do século, pois
o pensamento contínuo em vários temas ao mesmo tempo causa grandes prejuízos à saúde,
tanto física quanto mental, gerando ansiedade. A máquina humana precisa de cuidados, precisa que seus limites sejam respeitados, e o trabalho excessivo sem o merecido descanso
causa danos.
A falta de planejamento adequado das atividades, gera uma péssima qualidade de
sono, sofrimento por antecipação, que é uma das características da S.P.A. e auto sabotagem
inconsciente.
As crianças com sobrecarga de informações já apresentam a mente acelerada e são
estimuladas de diversas formas, como tv, tablet, computadores que causam isso. As crianças
precisam brincar com brinquedos, fazer de conta e deixar de lado os eletrônicos. As crianças
precisam gastar energia, desenvolver a imaginação.
Aos pais e responsáveis cabe preservar a infância como um período de brincadeiras e
desenvolvimento em que a interação física com os amigos e com o mundo é essencial.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para realizar e concretizar este artigo,
a base desta pesquisa foi as produções teóricas já existentes sobre o tema Síndrome
do Pensamento Acelerado, e as informações,
conteúdos, pesquisas e relatos debatidos nestas linhas, ocorreram por meio de conteúdo
existente nos meios de comunicação da internet, onde foram feitas análises em artigos,
documentos, teses e outros trabalhos que
discutem, debatem e propõe reflexões que
venham gerar contribuição para uma ampla
compreensão da S.P.A., tema que estudamos
neste artigo.

S.P.A. – SÍNDROME DO PENSAMENTO
ACELERADO
Segundo o site ESCOLA DA INTELIGÊNCIA (2021), A SPA – essas letras podem nos
remeter a siglas relacionadas às áreas do turismo ou da alimentação, e portanto, ao bem
estar, mas essas letras tem um significado
que abrange algo presente em nossas vidas,
principalmente e diretamente na nossa saúde.
Augusto Cury identificou na mente humana uma aceleração, que ele nomeou como
Síndrome do Pensamento Acelerado. Foi percebido por ele que, em todo período que o
indivíduo está acordado, a mente fica lotada de pensamentos, e esses pensamentos
constantes atrapalham e prejudicam a saúde
física, emocional e mental.
A síndrome do Pensamento acelerado
está diretamente relacionada à quantidade de
informação assimilada e guardada pelo cérebro, fluxo de informações, que desgasta e
leva o cérebro ao estresse, e não necessariamente se são informações cultas ou positivas.
É um problema que cresce com a tecnologia
e a modernidade (ESCOLA DA INTELIGÊNCIA, 2021),

Segundo Augusto Cury o ato de pensar é bom. Se o indivíduo souber pensar com
consciência crítica, é melhor ainda. Mas, na
atualidade pensamos demais e sem gerenciamento, o que é como uma bomba no cérebro
que precisa ser desarmada. O autor e pesquisador, ainda relata, que este ato de pensar,
incessantemente, prejudica e muitas vezes, até
mesmo, impede o desenvolvimento de funções
da inteligência, como a de não se colocar no
lugar dos outros, agir sem pensar entre outros.
A SPA ainda é muito pouco conhecida, estudada e diagnosticada e muitas vezes
por ter características semelhantes a outros
males, como dificuldade de concentração, inquietação, hiperatividade, acaba levando muitos médicos a não considerar esta síndrome
no diagnóstico. A síndrome do pensamento
acelerado também deixa confuso os professores, que em sala de aula, se sentem perdidos
para lidar com crianças ansiosas, frutos da
nossa atualidade tecnológica
A globalização e a modernidade podem
tornarem-se fábricas de stress, conduzindo o
ser humano ao encontro de seus maiores inimigos que estão dentro dele mesmo, como
preocupações, ideias negativas, paranoia com
a aparência, pensamentos antecipatórios que
vem roubando a magia da vida e o encanto da
existência (ESCOLA DA INTELIGÊNCIA, 2021).
Para assimilar todo conteúdo produzido
em um mês no mundo precisaríamos de mil
anos. Uma edição de um jornal contém mais
informações que uma pessoa poderia adquirir
em toda uma existência no século XVII.
A velocidade do pensamento deve ser
adequada para propiciar saúde emocional, e
esta velocidade estando alterada provoca vários sintomas que trazem ao desencadeamento da síndrome do pensamento acelerado e
que atingindo o ser humano fará com que ele
apresente sempre uma vontade de alcançar
algo, mas nunca desfrute desta conquista, pois
deixam de ter emoções estáveis e gratificantes.
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Com todo o excesso de informação
ocorreu o aumento da velocidade dos pensamentos de forma aguda, diminuindo a concentração e dificultando a comunicação, o
que acarretou o aumento da ansiedade. Neste
contexto de percepção do tempo a velocidade dos pensamentos mudaram.
A SPA mesmo caracterizada como uma
patologia e atingindo de forma crônica os
adultos ainda não é debatido com a atenção
que deveria, pois caracterizamos os efeitos da
S.P.A. como desequilíbrio do dia a dia, como
explica a pedagoga Denise Cristina Martins.
Denise ainda relata que o stress promove a fadiga, o desânimo e faz com que
os esquecimentos sejam frequentes. Sendo,
esta, uma forma de defesa do organismo para
que buscando a proteção, bloqueie a memória, protegendo a mesma de um acúmulo de
pensamentos, ideias, imagens e informações
(ESCOLA DA INTELIGÊNCIA, 2021).
A perda da capacidade de pensar é um
sintoma da SPA, assim como a retenção de
informação e elaboração de tarefas. Se nós
observarmos, perceberemos o quão grande é
o uso da nossa memória diariamente, e com
isso o constante desgaste que pode ocasionar no desenvolvimento da síndrome do pensamento acelerado.
As mudanças da sociedade nas esferas
social, tecnológica e emocional contribuem
para o surgimento da SPA, que é diagnosticada de forma complexa e exige elaboração de
dados detalhados antes de definir qual será a
melhor terapia, que irá depender do contexto
em que cada pessoa vive. É de grande importância que o próprio indivíduo identifique
o problema e tenha consciência e busque o
equilíbrio (ESCOLA DA INTELIGÊNCIA, 2021).

A ansiedade da SPA gera uma compulsão por novos estímulos, numa busca de
aliviar, que acaba por ser semelhante ao da
dependência psicológica das drogas. Pesquisas apontam que a Síndrome do pensamento
acelerado atinge mais de 80% dos indivíduos
de todas as idades, principalmente adultos
que trabalham em lugares que exigem atenção constante, necessitando lidar diariamente
com prazos e metas, aliados à responsabilidade e compromissos.
A síndrome do pensamento acelerado
apresenta pensamentos recorrentes principalmente à noite que perturbam o sono. Muitos
pensamentos rondam a mente e é necessário
convencer a mesma para não se preocupar
com eles naquele momento, não considerando apenas o conteúdo, mas também o ritmo
que os pensamentos assumem, sendo um
substituído por outro quase que instantaneamente, sem serem processados adequadamente.
Muitas vezes consideramos uma pessoa agitada quando na verdade este indivíduo
apenas apresenta sintomas da síndrome do
pensamento acelerado. São características facilmente confundidas como a dificuldade de
relaxar, de acalmar a mente, desacelerando
os pensamentos, a busca de estímulos constantes.
O excesso de informação impregna o
córtex cerebral, acarretando uma mente super
pensante, agitada que apresenta intolerância,
muita impaciência e nenhuma criatividade.
Com uma constante sensação de que as vinte
quatro horas diárias não são suficientes para
realizarem as atividades a que se propõem,
o que acaba prejudicando outras funções
cerebrais, deixando a sensação de cansaço
mental e físico. Isso acontece devido a estimulação excessiva do córtex e o uso incorreto
da energia que deveria abastecer o restante
do corpo.
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Apresentar a síndrome do pensamento
acelerado significa viver com uma série de
dificuldades mentais como concentrar-se na
leitura de um livro, dificuldade em começar
uma tarefa que quando iniciada tem dificuldade em terminar, não consegue realizar uma
tarefa sem que a interrompa muitas vezes,
nem mesmo consegue, inclusive, dormir para
que possa descansar.
Essa síndrome surgiu com o ritmo alucinante nos grandes centros urbanos, onde
diariamente vivemos uma overdose de informações e obrigações que frequentemente
afetam a saúde mental.
Existe uma comprovação científica de
que com a popularização da televisão, computadores e videogame as crianças apresentam
menor atenção nas escolas e os professores
também apresentam uma maior dificuldade
de transmitir informações.
O dia a dia, está impregnado com as
redes sociais que oferecem excessivamente estímulos e informações. Passar horas na
frente do computador sobrecarrega o cérebro
com estímulos e inúmeras informações em
um tempo muito curto. O hábito de consultar
sempre a rede social que participa, é uma
ansiedade que muitas vezes o indivíduo não
consegue controlar, ou não percebe a situação desta maneira.
Vivemos em uma época que a tecnologia facilita nosso dia a dia, mas em pesquisas comprovou-se que essa mesma tecnologia moderna está tornando as pessoas mais
ansiosas e consequentemente doentes. Para
augusto Cury, no livro Ansiedade – Como enfrentar o mal do século (ed. saraiva), o estar
conectado o tempo todo está levando as pessoas a desenvolver síndrome do pensamento
acelerado (SPA), um tipo de ansiedade.

SINTOMAS DA S.P.A.
Na atualidade, somos rápidos em responder indagações, mas nem mesmo paramos para questionar nossas convicções
quando falamos, não paramos para refletir
nossas prioridades na vida, sendo que muitas das nossas crenças são perturbadoras e
outras limitadoras e dificultam como gerenciamos nosso tempo, nosso dia, nossa rotina.
Quando definimos o que realmente é
importante em nossa vida e separamos um
tempo para viver esses momentos, conseguimos seguir em frente, pois a definição das
prioridades em nossa vida beneficia o indivíduo, acarretando consequências positivas
para o presente e para o futuro.
Com análise do cérebro, constatou que
um pensamento é construído com maior engenhosidade que se usaria na construção de
um edifício altíssimo e moderno, pois a psique
é complexa e não sabemos como manipulá-la, mas o ser humano gostaria de dominar
essa arte como dominamos a manipulação
de pedras, mas ainda não sabemos como
construir pensamentos, nem mesmo como
entrar na mente. Para se ter uma mente mais
leve, e portanto, nada doente, é necessário filtrar pensamentos, informações, estímulos estressantes, recuperar pensamentos positivos
e construir propostas mentais para superar
nossos conflitos. Parte da nossa autoconsciência é a essência do ser humano, representando quem somos, nossa identidade, por
isso é necessário o auto cuidado.
A grande quantidade de pensamentos
da modernidade está sendo o maior vilão da
qualidade de vida, resultando em um sistema
social que estimula de forma assustadora a
construção dos pensamentos, gerando dificuldade de psiquê que é bombardeada por
imagens da televisão e internet. A consequência é que a mente dos jovens do passado,
são diferentes da mente jovem da atualidade.
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A S.P.A. tem como característica principal o fluxo intenso de pensamentos e estes
não são caracterizados por sua qualidade,
mas pela quantidade. Podem ser pensamentos engajados, desinteressantes, com ou sem
qualidade, o que a síndrome do pensamento
acelerado caracteriza, é a quantidade e a velocidade em os pensamentos são produzidos
no cérebro e pelo cérebro.

CARACTERIZADOS COMO SINTOMAS,
DE ORDEM PSICOLÓGICA, DA
SÍNDROME DO PENSAMENTO
ACELERADO ESTÃO:
• Ansiedade;
• Dificuldade de concentração;
• Inquietação;
• Impulsividade;
• Pequenos lapsos de memória;
• Irritabilidade;
• Mudanças súbitas de humor;
• Dificuldade para pegar no sono;
• Mudança de humor repentina;
• Insatisfação constante;
• Não conseguir descansar o suficiente e acordar cansado;
Esses sintomas psicológicos que acarretam sintomas físicos, trazem também mudanças de comportamento das pessoas que
são acometidas por essa síndrome. Além, de
que, o stress que é gerado pelo excesso de
pensamentos, podem muitas vezes causar
dores musculares, de cabeça, taquicardia
e em casos mais raros até gastrite nervosa.
Muitas pessoas ficam impossibilitadas de realizar suas funções por distúrbios de origem
na S.P.A. (MENTHES, 2020).

S.P.A. NA INFÂNCIA
A bastante tempo a sociedade vem sendo alertada que as crianças estão sendo expostas a excessos de informações através do
uso de smartphones, tablets e da televisão,
que acarreta o fato de que cada vez menos
escutem seus pais e professores. Mesmo
quando questionam algo não conseguem
ouvir a resposta, já questionando algo novo
ou mudando o foco de sua atenção e se tornando incapazes de reproduzir seus questionamentos (MENTHES, 2020).
Se compararmos a memória de uma
criança de sete anos à de um pessoas de
setenta do século passado, perceberemos
que a maioria das crianças de sete anos tem
arquivada muito mais informação que um
idoso do século passado, impossibilitando o
desenvolvimento de funções da inteligência.
O excesso de informações oferecido
às crianças diariamente, impede a capacidade de reflexão e análise, acarretando um
alto bloqueio do cérebro como tentativa de
preservação, tentando preservar a energia do
corpo, desenvolvendo o que hoje é conhecido como síndrome do pensamento acelerado
(MENTHES, 2020).
Muito confundida por profissionais da
saúde é a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade, pois ambas apresentam dificuldade de concentração, inquietação
e dificuldade de elaborar experiências e por
essas semelhanças, muitas crianças estão
sendo tratadas por hiperatividade quando na
verdade apresentam a síndrome do pensamento acelerado.
Augusto Cury nos faz refletir sobre o
que ele descreve como o assassinato coletivo
da infância. Oferecendo a reflexão do trabalho
intelectual das crianças nos dias de hoje, que
ele nomeia de trabalho escravo legalizado,
que são os cursos oferecidos às crianças, o
acesso a internet seja pelo celular, pelo tablet
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ou outro meio e a televisão, levando as crianças a não terem tempo para as experiências,
brincadeiras que lhe permitiriam a experimentação, a resolução de dificuldades, frustração,
auto estruturação. Cury relata que a infância
é a melhor época para formar e desenvolver
a inteligência socioemocional, e este período
da vida está sendo perdido e esta perda resultará em graves consequências.
Segundo Augusto Cury, é preciso ter resiliência, libertar o imaginário para desenvolver a criatividade. A infância está passando em uma velocidade espantosa. As
crianças estão viciadas. Não são apenas
as drogas que viciam. Se os pais agirem
retirando o celular do filho, em uma semana verão as reações aflitivas de uma
verdadeira síndrome de abstinência. Tem
que controlar. A partir dos sete anos, apenas uma ou duas horas por dia. Adolescente, no máximo, duas a três horas por
dia. Estes, muitas vezes ficam o dia inteiro
nas redes sociais mas não se conectam
profundamente com ninguém, não se colocam no círculo (CURY, S/D).

Para Augusto Cury é possível deixar
de ser ansioso. Ele explica que é impossível
deletar da nossa mente o que foi registrado,
mas podemos diariamente sermos críticos
quanto aos pensamentos que nos perturbam
e emoções que nos escravizam e procurar
apresentar diante das situações da vida uma
tranquilidade, serenidade e pró atividade para
solucionar quando necessário,
Essa técnica se chama duvidar, criticar
e determinar. Reúne o princípio da sabedoria na psicologia, nos recursos humanos, gera autocontrole, desacelera
o pensamento e liberta o imaginário. É
revolucionária. Em cinco segundos, um
pensamento pode mudar nossa vida. Todos os seres humanos, jovens e adultos,
devem criticar cada ideia perturbadora no
exato momento em que ela aparece. Se
não, um fenômeno inconsciente faz registro automático na memória em milésimos
de segundo (CURY, S/D).

A criança é naturalmente ansiosa e na
atualidade, na era do imediatismo, essa ansiedade passa a ser permanente deixando a
naturalidade de lado, trazendo prejuízos para
a criança e sua fase da infância e tornando
mais uma preocupação intensa, muitas vezes sendo uma ansiedade doentia, real e que
permanece ao longo da vida, passando por
medicação e tratamento, mas nunca sendo
resolvida.
Um diálogo constante é necessário para
orientar, para amenizar, e até mesmo para
acalmar, incentivando a criança e a educando. É preciso estar atento em como falar com
as crianças, procurando responder com atenção e com respostas capazes de satisfazer
a ansiedade da criança, procurando atingir
o universo infantil, usando exemplos, e para
isto, é necessário exercício diário.
O papel da família é essencial, fundamental para que a criança melhore o diagnóstico de síndrome do pensamento acelerado.
Ajudando as crianças a apreciar a beleza do
mundo, conversando com seus filhos e reduzindo o excesso de brinquedos e presentes que geram um vício em querer cada vez
mais brinquedos. A internet também precisa
ser controlada, usada com sabedoria (MENTHES, 2020).
A criança que se liberta da Síndrome
do Pensamento Acelerado, se sente mais livre, conseguindo expressar melhor, deixando
seus momentos diários mais felizes. Os adultos responsáveis devem ensinar a criança a
se controlar, orientando sobre ter consciência
de si mesma, para que saiba conectar-se ao
seu interior e diante de tantas informações e
fluxo constante da internet não se abandonem, que saibam equilibrar sua inteligência
emocional, que saibam administrar seus sentimentos (MENTHES, 2020).
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Cada ser humano, seja criança ou adulto, deve criticar um pensamento assim que
aparece, pois quase que instantaneamente,
aproximadamente a cada cinco segundos um
pensamento pode mudar nossa vida, por isso
todos devemos sermos críticos com nossos
pensamentos perturbadores assim que aparecem em nossa mente, antes desse fenômeno
ser registrado na memória (MENTHES, 2020).
A tecnologia está ocupando um espaço que deveria ser de diálogo com mãe e
pai, um momento de conselhos e trocas. Um
espaço para que a criança identifique seu
responsável como seu orientador de mundo,
aquele que aponta, orienta, coloca limites, e
também, aquele que autoriza ou não.
Temos estudos, sobre os jogos eletrônicos, que nos mostram que o cérebro infantil
é afetado por esses jogos e que a constância
de tempo e atenção nestas brincadeiras podem ter efeito negativo no comportamento e
aumentar a ansiedade, levando essas crianças a terem um diagnóstico de déficit de atenção ou de hiperatividade (MENTHES, 2020).

CAUSAS DA S.P.A.
Tecnologia define a atualidade, diz o
rumo de nossas vidas e vivências e controla
o mundo. Somos conduzidos por excessos,
de roupas, sapatos, comidas, viagens e informações, vivemos em um mundo onde as
mentes são estimuladas, estressadas e agitadas diariamente e constantemente (CATRACA, 2021).
Na atualidade tudo acontece de forma
muito rápida e ansiosa, alterando o ritmo de
construção dos pensamentos e gerando grande e séria consequências para a saúde mental. Estamos adoecendo coletivamente de um
transtorno que é novo e ainda nem consta em
manuais da psiquiatria, cujas causas podem
ser:

• Os centros urbanos e seu ritmo de
vida acelerado;
• Excesso de estimulação (uso de celular, redes sociais, rapidez de informação);
• Excesso de brinquedos;
• Excesso de atividades;
• Excesso de informação;
• Ansiedade devido às pressões do
dia a dia, sejam escolares ou profissionais segundo site (CATRACA,
2021).
A síndrome do pensamento acelerado
tem um processo de evolução gradual, ela vai
se intensificando com o passar do tempo, dos
dias, dos anos o que não é favorável para que
haja a percepção de pessoas próximas como
pais e responsáveis. As pessoas em pouco
tempo na rede absorvem um fluxo enorme de
informações
No mundo dito moderno, no mundo
em que vivemos atualmente somos bombardeados por uma enorme constância de informações, sabemos de notícias do mundo
inteiro pela internet, criamos o hábito/vício
de achar que precisamos estar conectados
e informados dos acontecimentos do mundo. Esse comportamento de estar sempre
conectado, ou ao menos tentando, gera nas
pessoas uma ansiedade e outros distúrbios
que causam males para nossa saúde física
e mental. Os excessos no qual estamos inseridos e julgamos necessário está causando
doenças coletivas que estão ligadas ao nosso
estilo de vida (CATRACA, 2021).
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O número de obrigações que nos impomos também agravam a SPA, deixando
nos mais acelerados para cumprirmos todos
os compromissos que assumimos, e essas
obrigações são com a família (cônjuge, filhos,
pai, mãe), trabalho, vida social, formação intelectual, profissional e pessoal, tendo que se
manter constante, pois caso haja uma interrupção podemos ver comprometido um setor
da nossa vida, ao menos somos impelidos a
acreditar nisso (MEU CÉREBRO, 2021)
A busca pelo sucesso a qualquer custo,
a necessidade que acreditamos que temos
que ser sempre o melhor em tudo, nos torna escravos das nossas emoções nos conduzindo para a SPA, e não para o sucesso
que almejamos, prejudicando e, muitas vezes,
destruindo relações pessoais. Devemos considerar, ainda, que o que julgamos sucesso
no passado pode não ser o mesmo do presente, e ainda, diferente do futuro, pois a vida
é um emaranhado de períodos alternados de
altos e baixos (MEU CÉREBRO, 2021).

COMO EVITAR A S.P.A.
Algumas mudanças de comportamentos são necessárias para evitar, ou controlar a síndrome do pensamento acelerado e
dentre estas podemos sugerir o controle ao
excesso de informação, pois tudo que passa pelos nossos sentidos são registrados no
nosso cérebro (RAM – registro automático
de memória) e geram uma ansiedade, nos
fazendo acreditar que precisamos de todas
as informações. Antigamente as informações
levavam muito mais tempo para chegar às
pessoas, hoje o fluxo de informações transmitidas em tempo real pela internet (celulares,
computadores) transformam a nossa mente
em um acúmulo de informações, que nos
transformam em seres hiperativos (REVISTA
PAIS E FILHOS, 2021)

Também é necessário ficar atento às
tecnologias, que não vamos discutir todos os
benefícios que nos proporcionam, mas que
também gera uma dependência, nos afasta
dos momentos presenciais com pessoas e
este gera problemas para nossa saúde mental.
Sugerimos o controle da necessidade
de fazer muitas coisas, que ocasionam no não
término de muitas delas, que fazem com que
nos julguemos insatisfeitos. Mantenha bons
relacionamentos, sem competições e acredite
que não precisa ser o melhor em tudo. A busca pelo sucesso absoluto e a qualquer preço
extingue com as relações pessoais, tornando
o indivíduo escravo deste sucesso que ele
tentará manter a todo custo (REVISTA PAIS E
FILHOS, 2021)
É necessário diminuir o ritmo de atividades do dia, diminuir o ritmo de vida, prestar
atenção na qualidade do que é consumido e
no prazer que sentimos, deixar a quantidade
de coisas consumidas que não proporcionam
prazer algum, além do instantâneo e vazio.
Fique atento aos estímulos do dia a
dia, tanto os visuais como os sonoros. Cuidado com a mídia que embute a falsas necessidade de bens materiais que não trazem
a realização que procuramos e que nos traz
transtornos psíquicos, pois o consumo é uma
emoção gerada pela ansiedade de consumir
o que nos é mostrado, tornando almejado a
necessidade de vivermos de aparência (REVISTA PAIS E FILHOS, 2021).
A síndrome do pensamento acelerado
provoca na pessoa uma árdua dificuldade em
gerir suas emoções e decepções, em suportar suas perdas e administrar suas falhas. Perde-se a noção de que a vida é um eterno vai
e volta, onde tudo muda, sucessos acabam e
fracassos viram vitórias, não são eternizados
como gostaríamos (REVISTA PAIS E FILHOS,
2021).
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A música ajuda muito a relaxar, escutem
um volume baixo, mas que consiga apreciar
a melodia, selecione a qualidade do que vai
escutar, prefira sons da natureza, música clássica e outros tipos que proporcionem a sensação de paz, que trazem serenidade para a
mente, que aumentem a concentração.
Limite o tempo diário de acesso às redes
sociais, tenha cuidado com a curiosidade de
olhar a todo instante, pois esta lhe trará um
excesso de informação e estímulos mentais.
Tenha conversas físicas com amigos e fale de
seus sentimentos, conte de suas vitórias e alegrias e também de suas decepções e tristezas.
As relações humanizadas tornam as pessoas
mais fortes e resistentes às mazelas da vida
virtual (REVISTA PAIS E FILHOS, 2021)
Procure relaxar a mente, principalmente antes de deitar para uma noite de sono.
Desapegue-se dos compromissos, daqueles
que não conseguiu concluir durante o dia,
porque as 24 horas já não são suficientes.
Esses compromissos geram ansiedade e podem roubar suas horas de sono sem agregar
benefício nenhum para seu dia. Esse excesso
de informações diárias que geram uma atividade mental excessiva é um grande problema
para as pessoas que acabam não desligando
o cérebro em momento de descanso (REVISTA PAIS E FILHOS, 2021)
Permita-se relaxar antes de dormir, pois
para um sono reparador é necessário acalmar a mente. Descubra algo que lhe ajuda
no relaxamento, pode ser meditação, músicas, leitura, alongamento. Esses são ótimas
alternativas. Também é necessário não levar
problemas para o quarto, para a cama, Se a
mente continuar ativa estaremos assimilando
que no espaço do quarto também constitui
um local de trabalho. Esse comportamento
trará mais insônia o que ocasionará em mais
pensamentos e estes cada vez mais constantes e acelerados (REVISTA PAIS E FILHOS,
2021).

Nas horas de descanso/relaxamento/
sono procure concentrar-se em imagens,
que são alternativas eficazes para desligar e
consequentemente acalmar a mente. Tente
se concentrar nessa imagem, a repetição da
mesma imagem ajudará sua mente a desacelerar e acalmar os pensamentos que atrapalham o descanso.
É preciso entender e separar o que
é preocupação produtiva de preocupação
improdutiva, considerando que é a preocupação que nos leva a determinadas ações.
Preocupação improdutivas são aquelas que
tem origem do stress do dia a dia e que não
nos levam a soluções porque são criações
do nosso cérebro, muitas vezes sobre situações e pessoas que não ocorreram e muitas
vezes nem chegam a acontecer. São fantasias
mentais, negativas, para as quais dispensamos muita energia mental e que muitas vezes não chegamos a nenhuma solução. E as
preocupações produtivas são as geradas por
ansiedade sobre algo, ou alguma coisa que
podemos resolver analisando e buscando as
atitudes cabíveis. Ensine o seu cérebro que
nada poderá ser feito durante o período noturno, que é o momento de descansar (REVISTA
PAIS E FILHOS, 2021)
No fluxo constante do dia a dia recebemos as informações em grande quantidade e prontas para ser consumidas e as absorvemos sem questionar, muitas vezes nem
mesmo pensamos sobre as mesmas vidas.
Com o intuito de tornar a vida mais saudável,
devemos também duvidar, criticar e definir o
diferente, podendo assim administrar nossa
ansiedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa procurou estudar, questionar, refletir e aprender sobre um tema ainda
muito novo, um mal da atualidade que ainda está sendo muito debatido, pesquisado e que
gera opiniões diferentes.
Síndrome: do grego syndrome, que significa reunião, ou seja, conjunto de sinais e sintomas que definem condições físicas ou psicológicas e que é utilizado pela medicina e pela
psicologia. Pensamento acelerado: Relacionado a mente sobrecarregada e que gera dificuldade de concentração, gerando outros males como ansiedade.
S.P.A. (Síndrome do Pensamento Acelerado) que é caracterizado pelo excesso e rapidez
dos pensamentos, que causa males que atrapalham a vida diária da pessoa, podendo até ter
evolução para quadros psiquiátricos.
A evolução da sociedade trouxe grandes transformações de forma contínua ao longo
dos anos, e muitas dessas mudanças aconteceram de forma não percebidas pelas pessoas,
e o nosso sistema social promoveu novos hábitos com grandes impactos e um processo
acelerado de mudanças. Nesse processo de mudança a internet possibilitou o acesso quase
que instantâneo às informações do mundo, que gerou uma enorme estimulação que tem um
potencial com capacidade de alterar a organização e elaboração dos pensamentos, ocasionando a síndrome do pensamento acelerado.
A síndrome do pensamento acelerado é uma mudança do estado normal, identificada
por Augusto Cury, caracterizada pela mente ficar repleta de pensamentos e manter-se continuamente cheia durante todo o tempo em que o indivíduo está acordado, gerando vários
malefícios.
Augusto Cury, considera a síndrome do pensamento acelerado como o mal do século. E
segundo ele, o ato de pensar constantemente e de forma contínua e exagerada é uma bomba
contra a saúde física e mental, que os impede de ter um sono reparador e gera transtornos
na vida como a ansiedade. Devemos pensar no corpo humano como uma máquina e como
qualquer outra máquina que conhecemos, nosso corpo tem um limite, uma capacidade máxima de trabalho, de execução de atividades e como qualquer outra máquina o corpo humano
pode entrar em colapso.
E para garantir o bom funcionamento do corpo humano, da mente humana precisamos
de momentos de descanso, como daríamos a um computador, uma máquina de lavar roupa.
Precisamos deixar o cérebro descansar, precisamos de tranquilidade, mas cada vez fazemos
menos pausas no nosso dia a dia, estamos nos sabotando, tratando mal a mente humana,
a nossa mente.
Os adultos também causam males para as mentes das crianças quando oferecem muito
tempo de tecnologia, seja tv, computador. Crianças precisam brincar estimulando a imaginação, gastar energia correndo e pulando, brincando no seu mundo de faz de conta, mas
estão deixando a infância para trás muito cedo, virando mini adultos. As crianças precisam
de limites; limite de tempo na internet, sem excesso de atividades para que possam somente
ser crianças. E os adultos devem dar o exemplo de não estarem o tempo todo conectados,
precisam ser pais presentes na vida do filho e estar presentes na vida real de todos que amam.
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O acesso de informação que temos acesso hoje, são armazenadas no córtex cerebral,
fartando a memória de uso contínuo, que é o centro da memória, que ficará saturada e ocasionará a síndrome do pensamento acelerado
A S.P.A. ainda não apresenta reconhecimento na psiquiatria, ou medicina, com código
Internacional de doenças (CID), nem com o DSM-5 (Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders). Essa síndrome é enquadrada nos transtornos de ansiedade
A S.P.A. é caracterizada por sintomas que remetem à várias patologias e deve ter tratamento global visando atingir as várias causas e evitando a degeneração severa do indivíduo,
que pode ter sua função cognitiva, suas decisões e seu raciocínio lesionados.
O maior interesse deste trabalho é oferecer uma reflexão para a necessidade e para
a importância de iniciarmos um momento de reflexão com definição de atribuição para este
novo contexto social, dando a devida importância a organização da vida, dedicando tempo
ao que realmente importa e estando atentos a comportamentos originados com novos hábitos sócio culturais. Precisamos estar cientes da necessidade de cuidados com o corpo e a
mente, em ter momentos para relaxar, deixar a mente em silêncio. Deve existir um equilíbrio
para uma vida saudável.
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A BRINCADEIRA 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, produções científicas que discutem, refletem por meio do
pensamento de Kishimoto (1993), Veiga (1993), Brougère (1994), Negrine (1994), Fortuna (1995),
Aguiar (2018, 2019), Wajskop (1999), Machado (2003), Huizinga, (2012), Vygotsky (1998) 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.

Palavras-chave: Formação Continuada; Docente; Prática Docente.
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INTRODUÇÃO

D

iscutir, pensar a Educação Infantil requer esforço, planejamento e disponibilidade
para acompanhar o desenvolvimento das crianças em suas descobertas que
vão fazendo e vão experimentando na concretude das interações por meio da

brincadeira.

A Educação Infantil acontece nas relações travadas no dia-a-dia, no chão da Escola com
os sujeitos que estão envolvidos no contexto escolar e que constitui o ser humano ampliando
suas relações. Portanto, brincar é formação humana, brincar é formação em relação a criança
que está sob o cuidado do educador, do professor, do agente.
A brincadeira é uma forma de linguagem em que a criança é o sujeito que por meio das
interações aprende e se constitui enquanto ser humano por meio do brincar, do agir e das
construções na infância. O brincar é fundamental para analisar os pequenos. É através da
interação nas brincadeiras que conseguimos fazer diagnóstico de cada criança, o que cada
uma gosta, o que mais deseja, o que a deixa feliz e como devemos tratá-la juntamente com
os demais na classe de forma interativa.
O brincar precisa ser levado por cada ser humano como uma condição de possibilidade da constituição humana. Brincar é coisa séria, brincar na Educação Infantil é objeto do
trabalho a ser desenvolvido de forma interativa com as crianças e, com isso, se contempla os
eixos estruturantes da Educação Infantil que giram em torno das interações e da brincadeira
ou das brincadeiras.
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A EXPERIÊNCIA DO BRINCAR NA
INFÂNCIA
Pensar, brincar, interagir e construir dinâmicas na Educação para que as crianças
possam viver a ludicidade, o lúdico que vai
impregnando as crianças e tomando conta
de todos que estão no contexto escolar na
Escola Infantil.
A experiência do brincar é algo que
vai constituir o tecido humano de vida, de
relações que se estabelece e um primeiro
momento do ser humano consigo mesmo e
posteriormente com o mundo e por fim, com
o outro.
Para Wajskop (1999), brincar é um direito, se é um direito tem que respeitar e assegurar a sua concretização no espaço em
que a criança executa o seu agir no espaço
da Escola de Educação Infantil. O que difere
do jogo, de uma brincadeira ou de uma atividade lúdica pressupõe a compreensão de
que todos nós somos seres lúdicos é porque
de fato nós somos,
Brincar é também um grande canal para
o aprendizado, senão o único canal para
verdadeiros processos cognitivos. Para
aprender precisamos adquirir certo distanciamento de nós mesmos, e é isso o
que a criança pratica desde as primeiras
brincadeiras transicionais, distanciando-se da mãe. Através do filtro do distanciamento podem surgir novas maneiras de
pensar e de aprender sobre o mundo. Ao
brincar, a criança pensa, reflete e organiza-se internamente para aprender aquilo
que ela quer, precisa, necessita, está no
seu momento de aprender; isso pode não
ter a ver com o que o pai, o professor ou
o fabricante de brinquedos propõem que
ela aprenda (MACHADO, 2003, p. 37).

A ludicidade é o movimento é a ação do
lúdico, é a ação que o professor, o profissional da Educação Infantil realiza na sua ação
pedagógica de se tornar e de fazer esse lúdico passar a existir dentro do espaço escolar
e por meio de ações vem as atividades como:
jogos, brinquedos, brincadeiras.

O jogo e a própria brincadeira possuem
regras, que nada mais são do que os combinados que vão possibilitando o envolvimento
e a interação frente a alguma ação. Temos o
jogo do tabuleiro, o jogo do xadrez, o brinquedo é a manipulação de um objeto lúdico onde
a criança pode intervir mais ainda naquele
movimento. Por exemplo, ao pegar uma boneca, um carrinho a criança cria outros mundos,
outras relações, então o suporte é outro.
A brincadeira é o movimento de trazer
outras situações que desenvolvem o próprio
corpo, envolve o próprio contexto, mas a palavra central quando se pensa sobre as atividades lúdicas é entender que o lúdico para
existir no chão da sala de aula na Educação
Infantil é necessário se relacionar, é preciso
interação.
Para Fortuna (2008), a educação lúdica
não é só o movimento de trazer só alegria, o
movimento televisivo, ah! começou o lúdico,
não, muito pelo contrário existe um compromisso sério, de responsabilidade, é algo que
perpassa o desenvolvimento de qualquer ser
humano com uma simbiose, uma interação
entre desenvolver e aprender, não dá pra separar uma vez que está em jogo a autoria do
ser humano.
Será que os espaços de Educação Infantil que estamos promovendo, que estamos
construindo, que estamos possibilitando trazem à cena esse lugar do lúdico como experiência, do lúdico de envolvimento e interação
não somente das crianças mas também nossa como sujeitos de nos deixarmos envolver
no brincar de forma interativa?
Negrine (1994), afirma que precisamos
recuperar as nossas vivências, as nossas experiências, o nosso lugar no mundo e para
que a educação lúdica aconteça se faz necessário acreditar no outro, acreditar que é
possível sonhar, acreditar que é possível concretizar projetos mesmo diante de tiros, discórdias, mazelas, favelas e, tudo isso graças
a uma educação que acredita na potência do
outro.
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A brincadeira como uma linguagem da
criança. É pressuposto básico para o ato de
brincar e de interagir a compreensão de que o
lúdico perpassa a existência humana. A ludicidade é a ação do lúdico, é o movimento do
lúdico passar a existir por meio de atividades
como jogos, brinquedos e brincadeiras.
Boa parte dos profissionais que trabalham no campo da educação denominam
esses jogos, essas brincadeiras como algo
que perpassa o próprio desenvolvimento da
criança e ao pensar no desenvolvimento da
criança nos esbarramos com o brinquedo que
é levado para o chão da Educação Infantil
para aquela criança brincar, manipular, conhecer ao mesmo tempo em que se amplia essa
discussão dentro do campo da infância se
percebe que por meio desse brincar a criança
traz toda a representação social (BROUGÈRE,
1994).
Ao pensar essas relações em todos esses aspectos uma questão que precisa ser
posta e que precisamos dar uma resposta
direta, objetiva, clara vem à tona: o que é
brincar? O que é lúdico? O que são jogos,
brinquedos e brincadeiras?
O lúdico só passa a existir quando tem
envolvimento e aí que precisamos dar uma
resposta às propostas aos projetos político
pedagógico com ação do professor em sala
de aula que permitirá ao aluno pensar sobre o
seu fazer, pensar sobre o seu modo de interação não só com o mundo, mas com o próprio
conhecimento, com a própria relação com o
outro (BORBA, 2009).
Esses jogos e brincadeiras com os brinquedos acontecem nos espaços de Educação Infantil e que acontecem em todos os espaços que estamos imersos e que é possível
por meio do ser brincante – que nada mais é
do que os profissionais da Educação Infantil
que se constituem em seres brincantes.
Huizinga (2012) afirma que antes de
sermos homo sapiens, homo faber, primeiramente somos homo ludens, somos seres

que brincam a todo momento. Como propiciar este espaço da brincadeira para esse ser
brincante? Esse espaço é garantido por meio
das relações que vão se estabelecendo.
Fortuna (2008) assegura que o brincar,
o criar é estabelecer vínculos com o outro, é
se envolver nas dinâmicas, das interações,
uma vez que estamos dizendo, afirmando,
falando sobre vida, sobre relações se constituindo na continuidade de estabelecer diálogo em que todos podem contribuir com suas
práticas, com o movimento de pensar uma
educação lúdica que prioriza a própria criança no ato de brincar.
Ao pensar na própria criança se retoma a ideia das dificuldades de aprendizagem,
problemas de comportamento, de indisciplina
e o brincar possibilita a construção de outros
mundos, outros horizontes que só é possível
por meio do brincar, por meio da fantasia, por
meio da imaginação, a arte do prazer, a alegria, mas também, o brincar está ligado com
o lidar das emoções (COSTA, 1993).
Por exemplo, quando acontece um tiroteio, o que se faz? Corre? Grita? Chora? O que
se faz? Qual é o movimento que professores,
profissionais da Educação Infantil realizam na
sua prática como docente em acolher o outro,
de se perceber na sua própria história de vida
do outro. O que é viver em um mundo que
não tem tiro.
O pá, pá, bum, tiro se tem muito em
Comunidades e que é um sonho vivem sem
esse fantasma dos tiros, dos estampidos dos
projéteis que saltam das armas em punho de
soldados, de policiais, de traficantes, de assaltantes, de ladrões (AGUIAR, 2019).
Brincar, interagir é sonhar. Nós, como
professores, devemos sonhar com as nossas
crianças, devemos sonhar um mundo de paz,
se desejamos paz, transmitirmos paz para o
outro e todos esses movimentos, todas essas
interações têm relação com o brincar, tem
relação, tem relação com a vida.
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É possível trazer todo o olhar, do criar,
do imaginar, do fazer acontecer, da magia que
acontece dentro da sala de aula é pra dizer
que é possível professores, é possível acreditar numa educação que transforma vidas, que
transforma o ser humano e o faz melhor e o
faz acreditar que é possível a construção de
um mundo solidário, um mundo sem armas,
um mundo sem dor, um mundo sem exclusões (AGUIAR, 2019).
É possível ao ser humano conversar,
interagir, brincar uma vez que o brincar perpassa toda nossa vida. A potência do ato de
brincar já é realizada na prática e no cotidiano, ou seja, no contexto onde se concretiza o
ato de interagir, o ato de brincar que envolve
muitas aprendizagens na Escola de Educação
Infantil (VYGOTSKY, 2007).
Segundo Aguiar (2018), uma educação lúdica, transformadora é aquela educação que perpassa a vida, que perpassa o
envolvimento com a própria vida e, por pesar
nesse envolvimento de criação, de interação,
nos Espaços de Educação Infantil para que
a criança descubra quem ela é e quem é o
outro que está ao seu lado que gesticula, se
movimenta, que escuta, que expõe o pensamento, que imagina é que se faz presença
no espaço, na roda, na brincadeira, na interação e conexão com outro, de conectar com o
mundo e com o contexto e com as múltiplas
realidades que este outro está de fato inserido.
É somente pela escuta, pela educação
lúdica e transformadora que a gente consegue
entender esse mundo, esse mundo que perpassa as múltiplas infâncias onde é preciso
responder sobre o que é brincar? Penso que
o convite é para quem quer brincar? Quem
quer entrar na roda para interagir? Quem quer
se envolver na brincadeira?

Cabe ao professor resgatar o registro
de sua prática. Quantos tiros são necessários para a aprendizagem na favela? Mais do
que dizer teorias é preciso viver, sentir, tocar,
escutar, se emocionar e por se emocionar há
um convite para que todos os profissionais
da área da educação queiram brincar? Quem
quer sonhar? Quem quer interagir? Que futuro
nossos alunos terão? O que se pode fazer
na defesa de uma educação lúdica, inclusiva
para todos?

O BRINCAR NA PRÁTICA PEDAGÓGICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Me parece que as crianças já nascem
com “chip do brincar”, tudo gira em torno do
lúdico em que tudo é válido, tudo é possível,
todas as pessoas gostam das brincadeiras,
existem brincadeiras com os bebês e ao que
parece depois, com o passar dos anos o ser
humano vai se desconfigurando e o brincar
vai se diluindo e vai sendo deixado de lado.
O brincar precisa ser levado para a
Pré-Escola na Educação Infantil, tem que ser
levado para o Ensino Fundamental, para o
Ensino Médio, ou seja, o brincar é parte da
aprendizagem. Somente quando o ser humano está feliz, satisfeito, interagindo com as
outras pessoas numa brincadeira, numa dinâmica de inter relações se aprende porque
tem o afeto, tem a relação, o ser humano se
torna sujeito na atividade proposta.
É possível pensar na brincadeira como
a organização de um pensamento e isso é de
extrema importância para os profissionais da
Educação Infantil. Pensar demanda elaborar,
retomar o pensamento como estrutura, como
algo que constitui e permite ir ao encontro
dos pares, isso é o fazer da Educação Infantil.
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Borba (2006), afirma que:
É importante demarcar que o eixo principal em torno do qual o brincar deve ser
incorporado em nossas práticas é o seu
significado como experiência de cultura.
Isso exige que a garantia de tempos e
espaços para que as próprias crianças
e os adolescentes criem e desenvolvam
suas brincadeiras, não apenas em locais
e horários destinados pela escola a essas atividades (como os pátios e parques
para recreação), mas também nos espaços das salas de aula, por meio da invenção de diferentes formas de brincar com
os conhecimentos (BORBA, 2006, p. 44).

É preciso urgentemente a superação
da afirmação “aprender a brincar”, ou seja,
esse ensinamento se dá no convívio, na parceria, na interação, no encontro. A brincadeira
deve fazer parte do chão da Educação Infantil
como um território demarcado que precisa
ser convidado, precisa estar sensibilizado
para as ações do brincar de forma livre, leve
e solta que privilegia o espaço e o brincar
para que as crianças seja capaz de superar
o que se planeja para o desenvolvimento de
suas habilidades.
A proposta pedagógica ou projeto pedagógico relaciona-se à organização do
trabalho pedagógico da escola; o plano
de trabalho está ligado à organização da
sala de aula e a outras atividades pedagógicas e administrativas. Isso significa que
o plano de trabalho é o detalhamento da
proposta ou projeto (VEIGA, 2004, p.38).

Portanto, o brincar é uma ação de extrema importância como forma de comunicação.
Por exemplo, ao nos depararmos com uma
criança há o brincar com essa criança, senta-se no chão e convida a criança para brincar
e a criança já responde de forma imediata
perdendo a insegurança de estar naquele ambiente ela se abre, constrói conhecimento, a
troca é interativa e se conhece coisas com a
criança que não se saberia se não houvesse
dado esse espaço, essa oportunidade para
a criança.

O educador deve estar sempre atualizando o sistema, baixando o aplicativo do
brincar que se permita brincar e que o brincar seja contagiante, assim como é para as
crianças que fazem do brincar um direito garantido pela legislação brasileira. A criança vai
conquistando o seu espaço para brincar junto
com o brinquedo e assim, vai se inserindo no
mundo lúdico (KISHIMOTO, 1993).
A prática pedagógica extrapola a organização do espaço ou será que se organiza e
não se brinca com a criança e só se observa?
O educador faz parte da brincadeira, ou seja,
constrói, entra na Cabana para brincar e participar da brincadeira, da troca que acontece
proporcionando a organização do pensamento para as crianças.
Na Creche, por exemplo, em um dia de
chuva a Professora toma emprestado todos
os guarda-chuvas e propõe para as crianças
caminharem na chuva e as crianças saíram e
ao saírem já sentiram a grama molhada nos
pés, ouviu o barulho da chuva no guarda-chuva, dividiu o guarda-chuva com o coleguinha,
essa experiência de interação com os coleguinhas, com a professora, o barulhinho da
chuva, dividir, segura o guarda-chuva, tudo
isso eterniza o ato do brincar na infância com
uma riqueza ímpar.
Por outro lado, é de extrema importância ouvir a criança sobre a experiência vivenciada, concretizada, experimentada. A escuta
na brincadeira ou sobre a brincadeira permite
e revela coisas que não se perceberia se não
fosse aberto esse espaço para a criança falar
e expor seu sentimento ao brincar, ao experimentar, ao concretizar.
A família é de fundamental importância
para o aprendizado da criança na Educação
Infantil, isso significa dizer que há que se preparar e criar espaços para que a família seja
acolhida na Escola, na Creche e que possa
brincar com seus filhos, com os Professores
de forma que se criem laços para acompanhar o processo de aprendizado das crianças.
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É preciso criar uma dinâmica familiar
em que a família possa interagir com as crianças na Creche junto com seus filhos, observando que o professor tem o olhar de saber
pontuar, de ver. O brincar é tão importante
uma vez que permite ao professor perceber
aquela criança que não quer brincar, que não
está legal porque não está brincando, não
está interagindo, não está se divertindo (BENJAMIN, 2002).

para os adultos, o brincar extrapola o próprio
brinquedo, pode-se brincar com galhos de árvores que podem ser transformados em varas
de pescar, varinha mágica, espadas, enfim é
um material da natureza que serve para que
as crianças brinquem de forma descontraída,
de forma prazerosa, de forma interativa, colaborativa e cooperativa com seus coleguinhas
e com quem possibilita essa mediação que é
o educador infantil (KUHLMANN JR., 2007).

Cabe ao professor provocar, surpreender com outra brincadeira, outra música, outra
dança, outra história a ser contada, isso significa dizer que brincar é de extrema importância porque irá proporcionar a percepção
do estado que a classe se encontra, que as
crianças estão.

Não se pode pensar o brincar com o
lego, com bola, boneca, tudo pode virar um
brinquedo, tudo pode produzir uma brincadeira com momento de interação, de trocas, de
descobertas, de prazer, de alegria e é isso
que se espera que seja trabalhado na creche
a construção do conhecimento que se dá por
meio do brincar e os professores, os educadores, os agentes precisar ter essa visão de
naquele momento brincar com as crianças,
ouvir as crianças e deixar a criança levá-los
nessa brincadeira que é um direito e que deve
ser assegurado para as descobertas e para o
aprendizado das próprias crianças.

O professor precisa ter essa visão de
observador, de interação sempre com os seus
alunos, com as crianças que passam a maior
parte de seu dia para perceber os alertas e
os recados que as crianças vão emitindo para
que sejam atendidas em suas necessidades
humanas mais profundas juntamente com
seus coleguinhas.
A brincadeira em grupos menores possibilita uma melhor observação e uma maior
interação por parte das crianças reservando
um tempo maior para ficar com os grupos
que foram se constituindo e se formando de
forma que eles possam brincar, interagir, resolver os seus problemas, criar as regras para
as brincadeiras, para o uso dos jogos e a
utilização e uso dos brinquedos.
Interagir mais, conhecer mais, brincar
mais, dar mais voz, deixar as crianças utilizarem da fantasia no faz-de-conta, enfim, o importante é que no ato de brincar o foco deve
ser voltado para a criança aproveitando essas
brincadeiras ricas que servem de estímulos
para as novas descobertas que as crianças
vão fazendo no seu próprio aprendizado (DEBORTOLI, 2005).
As brincadeiras se constituem em experiências gratificantes tanto as crianças como

O brincar é uma importante forma de
comunicação. A criança não precisa estar verbalmente produzindo essa fala, mas a criança
está demonstrando quando ela quer ser o rei,
ela costura, ela manda, ela brinca, ela fala
e aí se percebe o líder, que cria regras, que
manipula, reelabora as emoções e isso demanda mais aprofundamento nas relações e
nos conhecimentos. A interação possibilita o
conhecimento de novas possibilidades, novas
ideias, novos mundos, novos diálogos com
novas pessoas, diferentes do seu grupo.
O brincar deixa a criança segura, acolhidos, familiarizados com os profissionais na
instituição da Educação Infantil e a interação
possibilita a confiança no ambiente que estão,
ou seja, vai se criando vínculos por meio do
diálogo, da escuta, da presença, do cuidado,
da interação nas relações que vai se estabelecendo e que as raízes vão sendo alimentadas,
adubadas possibilitando a criança ser o que
ela quiser ser (ANDRADE, 1995).
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Machucou fala. Essa afirmação muda
tudo. Somos de uma geração que ouvimos
muito a expressão “engole o choro”. A criança não tem que engolir o choro. A criança
precisa chorar. Ela precisa sorrir. Ela precisa
chorar. Esses momentos precisam ser respeitados para o próprio desenvolvimento pleno
da criança que está na Escola de Educação
Infantil.

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, produções
científicas que discutem, refletem por meio
do pensamento de Kishimoto (1993), Veiga
(1993), Brougère (1994), Negrine (1994), Fortuna (1995), Aguiar (2018, 2019), Wajskop
(1999), Machado (2003), Huizinga, (2012),
Vygotsky (1998) 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.
A reflexão do brincar é super pertinente
e sério no aprendizado das crianças se tornando momentos de riquíssimas experiências
e as diferentes funções que o brincar ocupa na vida e no desenvolvimento de nossas
crianças. Podemos pensar que brincar é de
vital importância e a criança precisa ter este
direito garantido, respeitado, assegurado.

É muito importante estar atento a qualidade do brincar para o desenvolvimento saudável da criança, ou seja, não basta garantir o
acesso ao brincar, mas de monitorar, avaliar,
planejar o brincar e como ele deve acontecer
na vida das crianças que deverão estar mediadas pelo educador, pelo professor, pelo
agente, pelo cuidador.
No mundo em que vivemos, as inovações tecnológicas nos seduzem e nos desafiam para que possamos inseri-las no aprendizado da criança na Educação Infantil, mas
sem menosprezar os brinquedos que tem
uma tradição na infância como por exemplo
a cantiga de roda, a própria brincadeira de
roda, os instrumentos feitos e extraídos da
natureza e assim por diante, e, também os
brinquedos tecnológicos que faz das crianças
mais espectadores do que autoras do próprio
ato do brincar e muitas vezes fica sem interagir com o brinquedo que lhe proporciona uma
exibição e não uma participação no brincar.
O brincar precisa ser garantido no seu
aspecto livre, ou seja, a liberdade para brincar, a descontração, o prazer, a alegria, a descontração com acesso a criatividade que o
brincar proporciona. Por exemplo, a criança
pode brincar com um material da sucata, uma
tampinha de garrafa, uma varinha, um botão,
um rolo de papel higiênico cria um mundo de
possibilidades.
É no brincar que a criança desenvolve as habilidades que irão acompanhar essa
criança na vida adulta com demandas mais
sérias e é na infância no brincar e na interação que isso é desenvolvido, que o cérebro
e as funções executivas do cérebro são desenvolvidas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo que a criança cria não tem o pá, pá, bum, ou seja, não tem esse tiro. Muitas
vezes nós vamos embora sob a mira de um fuzil, mas voltamos para nossas casas, mas e as
nossas crianças que estão e vivem sob a mira de um fuzil? O mundo de muitas de nossas
crianças é o som do estampido dos projéteis que caem no escadão do beco na Comunidade.
Qual é o compromisso que temos para que esse sujeito que vive nessa realidade triste,
dolorosa, violenta para que queira modificar, transformar essa dura realidade em que vive?
Educação deve se constituir na missão de milhões de homens e mulheres espalhados pelo
planeta que fazem a escolha de formar cidadãos para o mundo.
É um dever do professor, ter esse comprometimento por meio da educação que é nossa
escolha de fazer uma educação compartilhada com tantos saberes.
Esta é a beleza, isso é formação humana, essa é a formação que precisamos que está
no fato de nos enxergarmos e ver que é possível por meio de nossas ações, transformar cada
vez mais essa educação para que e fato seja um direito de todos, lembrando que só se atinge
a todos se houver a sensibilidade de olhar para cada um de forma singular.
A criança é uma só. Criança é criança. Ser criança é essa é essa naturalidade de ser
criança, então, a família precisa compreender esse processo e entender que o brincar tem
uma intencionalidade, tem um planejamento e existem objetivos que se espera no contato
com essa criança é de fundamental importância para o aprendizado e o desenvolvimento da
criança.
A representação da criança possibilita ver o outro não como reflexo, mas como outro
sendo quem ele é se inicia a desconstrução e o desvendamento de alguns mistérios de se
lidar com as representações que serão feitas e mostrar que existem outras possibilidades sem
fazer com que se sintam agredidos e possibilitar a transposição dessas barreiras com novas
formas de ser e estar no mundo e que é possível isso se concretizar.
É possível. Tudo isso é possível porque existe uma educação que acredita na potência
do outro. Portanto, os Professores de Educação Infantil, profissionais da Educação são pérolas
por tratar e trabalhar com a primeira infância em que é possível criar, imaginar, possibilitar a
experiência, para possibilitar o lugar do outro, a educação transforma vidas. É possível sonhar
com as crianças, é possível brincar com as crianças. Brinquem. Acreditem e brinquem muito.
Brinquem de sonhar. Viva o brincar. O brincar liberta a vida. Então, mãos à obra.
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A INCLUSÃO NAS ESCOLAS REGULARES
RESUMO: Ponderando acerca das questões do acesso e da conservação dos estudantes com
necessidades educacionais em uma unidade escolar regular, este estudo indaga e origina
como discussão assuntos alusivos a política de inclusão que a escola abraça, como também
alusivo à realidade interacional dos educadores e dos estudantes que apresentam necessidades
educacionais. Nesse caminho, o modo de olhar desses educadores, em analogia à inclusão
escolar, se mostra imprescindível, tendo em vista a afinidade entre acomodação e realização da
abordada inclusiva nas unidades escolares regulares. Para conseguir os desígnios deste artigo,
realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico, por meio da qual foram levantadas citações
que trazem pensamentos teóricos acerca da temática indicada para ser debatida neste artigo.
Ponderando acerca das informações obtidas nesta pesquisa, apreende-se que os pensamentos
selecionados por meio de ponderações de autores consagrados no meio educacional assinalam
que a inclusão escolar tem em seu alicerce a precisão de que haja uma melhor capacitação do
educador, estando ela vista como prioridade para que, desta forma, se concretize uma educação
inclusiva.

Palavras-chave: Inclusão; Integração; Escola; Educação.
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INTRODUÇÃO
A inclusão escolar é uma temática que nas derradeiras décadas tem recebido expressivo lugar nos debates em volta da edificação de uma educação com qualidade, voltada para
todos, de maneira igualitária.
Contudo, debater acerca da inclusão escolar sugere que se reflita acerca das políticas
públicas educacionais, acerca dos padrões erguidos para mostrarem o acontecimento educativo e ainda acerca de todas as dificuldades e dos empecilhos que a instituição escolar
necessita adaptar para que, realmente, se transforme em uma escola voltada para todos.
Com isso em mente, essa pesquisa tem por relevo científico estudar, observar, analisar
e ponderar acerca de questões como:
• Qual, ou quais meios a unidade escolar vem cursando para conseguir abeirar-se da
verdadeira inclusão escolar?
• Quais procedimentos o educador deve abraçar para incluir o estudante nos feitios
pedagógicos?
• Meditando acerca da indigência de se saber e apreciar as altercações claras existentes entre inclusão escolar e integração escolar e, por conseguinte, partindo desse
visual, esta pesquisa traz outros posicionamentos como:
• Ponderar se existe desenvolvimento humano, educação e inclusão na unidade escolar;
• Averiguar como se configura o preparativo dos educadores para adaptarem suas
atividades;
• Pesquisar se os estudantes estão conectados ou inclusos.
Torna-se extremamente importante lembrar que a Política Nacional de Educação Especial, no aspecto da educação inclusiva (2008), exibe uma direção para os sistemas educacionais mirando à disposição dos empregos e dos expedientes da Educação Especial, de
maneira integral ao ensino regular.
Do mesmo modo, essa política desempenha o sentido da educação especial comprimido na Constituição Federal de 1988, que determina tal modalidade não como uma modalidade
de cunho substitutivo da escolarização regular, mas como uma oferta vinda do Atendimento
Educacional Especializado - AEE - em todas as fases, em todos os planos e em todas as
etapas educacionais, com acolhimento preferencialmente recebido em unidades escolares
da rede regular de ensino.
Esse caráter na política educacional sugere espontaneamente para que haja a conservação de estudantes com necessidades educacionais, quando estes são acolhidos nos feitios
pedagógicos e não exclusivamente social.
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Como já mencionado antes, a educação inclusiva é uma modalidade de educação que
afiança o acesso ao ensino regular de estudantes com determinada necessidade educacional,
sendo que a qualidade desse processo dependerá de políticas públicas que afiançam ao
estudante os seus direitos de cunho educacional, garantidos por lei.
Para isso, a unidade escolar, como autora do saber, pode concretizar essa política pública, fazendo valer todos os direitos educacionais do estudante ali interligado ou compreendido.
Meditando acerca da esperança do acesso e da conservação e eficácia da existência
de um verdadeiro ensino inclusivo, esta pesquisa teve como elementos de análises leitura de
textos teóricos que contribuíram como subsídio para a concretização deste artigo de cunho
bibliográfico.
Nesse sentido, o empenho por pesquisar acerca do procedimento de inclusão escolar
em escolas regulares apareceu por meio de ponderações como:
• Como advém o procedimento da inclusão com indivíduos portadores de necessidades educacionais especiais?
• Como a unidade escolar pode colaborar no processo inclusivo?
• Como o educador poderá dar vida aos documentos que recebe, tendo em vista as
Leis, as Diretrizes e as Declarações, bancando a sua parte?
Esse trabalho será edificado trazendo em seu capítulo I uma breve explanação acerca
da inclusão no ambiente escolar regular, mostrando sua importância e relevância neste contexto tão desafiador.
O capítulo II trará a citação e a ponderação acerca de leis e documentos que afiançam
a inclusão em escolas regulares. Tais documentos garantem que todos os indivíduos tenham
os seus direitos garantidos.
Por fim, serão apresentadas as considerações finais, por meio das quais será feita uma
breve amostragem de tudo o que foi apreendido por meio da edificação e da leitura deste
artigo.
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A INCLUSÃO E A ESCOLA
O movimento designado como inclusão
escolar é relativamente novo. Isso é percebido a partir do momento em que é considerado o grande momento de exclusão escolar no
qual muitas minorias se mantiveram durante
a história como marginalizadas.
Contudo, quando essa minoria passa a
viver as atuações educativas no visual inclusivo, ela passa a ter como eixos o entendimento com as diferenças e a aprendizagem
com o conhecimento relacional participativo,
que passa a ter sentido para o estudante, pois
não considera exclusivamente o seu acesso à
escola, todavia, apoia a todos - educadores,
estudantes e profissional da parte administrativa da escola - para que alcancem sucesso
no curso educativo geral.
Tendo em vista os pensamentos de
Doré (1997), apreende-se que o conflito dessa compreensão é considerável, visto que ela
solicita a eliminação aperfeiçoada de serviços
expelidos.
Ainscow, Porter e Wang (1997), por
sua vez, afiançam prontamente que buscar
identificar uma falha genética, subjacente aos
estudantes que precisam de certa ajuda suplementar dos programas educativos para os
estudantes com necessidades especiais, significa uma verdadeira perda de tempo (visto
que esses programas necessitam centrar-se
nas adequações curriculares, apropriadas
para verdadeiramente asseverar o domínio
das matérias que estão nos currículos escolares), pelos alunos com necessidades.
Desta maneira, a ascensão a igualdade
de ocasiões para que haja o sucesso educativo pode ser assinalada em termos do emprego do andamento escolar, da qualidade de
ensino, do teor da catequização e dos exercícios de grupo: “Educação inclusiva refere-se ao processo de inclusão dos alunos com
deficiências e/ou com necessidades educa-

cionais especiais ou de distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino em todos
os níveis, da pré-escola ao ensino superior”
(BRASIL, 1998).
De acordo com a citação acima, retirada
da Lei de Diretrizes e Bases apreende-se que a
inclusão abrange o estudo em sua totalidade,
ou seja, da pré-escola ao ensino superior.

ALGUMAS LEIS INCLUSIVAS
Para que sejam afiançados os direitos de
todos os indivíduos com necessidades especiais torna-se imprescindível haver leis que os
garanta. Abaixo, então, serão citadas e ponderadas algumas leis e documentos neste sentido.
De acordo com a resolução CNE/CEB
2/2001:
[...] por Educação Especial, modalidade
da educação escolar, entende-se um processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais
especiais, organizados institucionalmente
para apoiar, complementar, suplementar
e, em alguns casos, substituir os serviços
educacionais comuns, de modo a garantir
a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica
(Art. 3º grifos originais) (BRASIL, 2001).

No organizado artigo 5º da Resolução
CNE/CEB 2/2001, que determina quem são os
estudantes com necessidades educacionais especiais, o Parecer CNE/CEB 17/2001 exibe uma
ponderação acerca da população especialmente
acolhida pela educação especial que é:
Alunos que apresentam deficiências
(mental, visual, auditiva, física/motora e
múltiplas); condutas típicas de síndromes
e quadros psicológicos, neurológicos ou
psiquiátricos, bem como de alunos que
apresentam altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2001, p. 19).
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A Política Nacional de Educação Especial, tendo em vista a Educação Inclusiva
de 2008, determina o alunado provindo da
educação especial como sendo aqueles que
apresentam deficiências, transtornos globais
de desenvolvimento, altas desenvolturas e,
Caracteriza-se como um novo princípio
educacional, cujo conceito fundamental
defende a heterogeneidade na classe
escola, como situação provocadora de
interações entre crianças com situações
pessoais as mais diversas e busca-se
uma pedagogia que se dilate frente às
diferenças dos alunos (BEYER, 2006, p.
73).

De acordo com a Declaração de Salamanca vê-se definido que os estudantes especiais são:
Crianças com deficiência e crianças bem
dotadas; crianças que vivem nas ruas e
que trabalham; crianças de populações
distantes ou nômades; crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e
crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (UNESCO,
1994, p. 17).

Perante o divulgado, Garcia (1994) ergue a seguinte dúvida: “como incluir os que
não são reconhecidos pela sociedade, sem
correr o risco de criar falsos mecanismos de
inclusão, sem designar uma inclusão que
além disso seja excludente?
Beyer (2006) pondera que uma das
maneiras seria procurar por meio do plano
pedagógico, uma distinção de classe, com
um exercício pedagógico comum a todos e
sem nenhum sinal de preconceitos e não uma
classificação dos estudantes “com ou sem
deficiência”.
A escola que se ambiciona inclusivamente, é a que em seu ambiente não permanecem campos delimitados, do padrão no
qual aqui permanecem os estudantes “normais” e ali os “especiais” ou os incluídos.

O grande desafio é edificar e botar em
prática na atmosfera escolar, uma pedagogia
adequada para todos os estudantes, a qual
seja totalmente adequada para atendê-los em
suas circunstâncias particulares: “Não apenas
os alunos com deficiência devem ser atendidos nas escolas regulares, mas também todos que possuem alguma Necessidade Educacional Especial (NEE)” (BRASIL, 2001).
Carvalho (2000) ensina que existem
preconceitos viventes em analogia às carências “reais” ou às carências “circunstanciais”.
Para o autor, “se isso se somar à baixa qualidade de seu aprendizado, certamente os
educandos especiais serão cada vez mais
rejeitados e, como decorrência, excluídos”.
Tendo em vista as palavras de Beyer
(2006) apreende-se claramente que, para o
autor, não pode existir distinção entre “alunos
com e sem deficiência”, sendo então necessário fugir dessa dicotomia de que existem
dois grupos de estudantes, mas sim, a vivência de crianças que fazem parte do grupo
escolar cujas indulgências são variáveis.
Mantoan (2006) afiança que:
As escolas inclusivas propõem um modo
de organização do sistema educacional
que considera as necessidades de todos
os alunos e que é estruturado em função
dessas necessidades” (MANTOAN, 2006,
p. 24). “Há necessidade da junção entre
integração e inclusão, ‘integração’ corresponde a inserir o aluno que já foi excluído
anteriormente, enquanto, a ‘inclusão’ têm
objetivos opostos, é não deixar ninguém
de fora do ensino regular, desde o início
da vida escolar (MANTOAN, 2006, p. 19).

Já Mantoan (1997) mostra que:
A Inclusão busca a inserção dos educandos de uma forma mais radical, completa
e sistemática na vida social e educativa.
Como a escola não objetiva excluir ninguém do sistema escolar, ela terá de se
adaptar e/ou se reestruturar para atender
as particularidades de todos os alunos,
desde o começo de sua escolarização
(MANTOAN, 1997).
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De acordo com o MEC/SEESP (2004),
“o primeiro passo para que uma escola se torne inclusiva, é garantir que todas as crianças
e adolescentes, residentes na região, nela sejam efetivamente matriculados” (MEC/SEESP,
2004, v. 3, p. 15).
De acordo com a Declaração de Salamanca (1994), os verdadeiros princípios que
se mostram como sendo fundamentais para
uma escola inclusiva:
Consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças
que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas
dos seus alunos, adaptando-se aos vários
estilos e ritmos de aprendizagem, de modo
a garantir um bom nível de educação para
todos, através de currículos adequados, de
uma boa organização escolar, de estratégias
pedagógicas, de utilização de recursos e de
uma cooperação com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto de
apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da
escola. (Declaração de Salamanca, 1994, p.
11-12) (BRASIL, 1994).
Ainscow, Rodrigues e Correia (2001) elucidam claramente acerca da proposta exclusiva que:
Estas propostas ainda estão longe de serem contempladas em sua totalidade, sendo que essa inclusão deve acontecer em
escolas regulares, escolas inclusivas, de
forma que devam combater atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para
todos (AINSCOW, 1995; RODRIGUES,
2001; CORREIA, 2001).

Uma unidade escolar verdadeiramente
“inclusiva” necessita contar com profissionais
habilitados para atender os estudantes com ou
mesmo sem necessidades educacionais especiais, tendo as mesmas propriedades de ensino. Neste sentido, Ainscow (2000) mostra que:

É necessário que assumam e valorizem
os seus conhecimentos e as suas práticas, que considerem a diferença um desafio e uma oportunidade para a criação
de novas situações de aprendizagem, que
sejam capazes de inventariar o que está
a impedir a participação de todos, que
se disponibilizem para utilizar os recursos
disponíveis e para gerar outros, que utilizem uma linguagem acessível a todos e
que tenham a coragem de correr riscos
(AINSCOW, 2000, p.43).

Gedeão (1956) explana que a participação na constituição de uma sociedade democrática, na qual a honestidade, a reverência pelo outro e a igualdade signifiquem os
grandes princípios de ser e de permanecer
consigo, como também com os outros, oferecerá pretextos para que haja uma escola
genuinamente inclusiva.
A seriedade do acolhimento às dessemelhanças individuais, a juntura família/escola, a qualidade das acomodações, os aparelhamentos e as adequações indispensáveis,
a execução incondicional de todas as legislações que acatam ou dirigem os assuntos da
inclusão são fatores que poderão originar o
sucesso de uma verdadeira educação especial e inclusiva.
A inclusão significa assentar nas unidades escolares da rede regular todos os estudantes com deficiência, por tempo incondicional e sem que haja nenhum outro modelo
de serviço que insinue exclusão ou mesmo
mostre a existência de segregação de cunho
socioeducacional.
Determinados autores descrevem a
inclusão como sendo uma etapa transitória
dentre um padrão educacional individualizado para os indivíduos que exibem ter necessidades especiais e/ou deficiências, sendo
trabalhadas em acolhimentos característicos,
entretanto, independentes, denominado por
eles de integração, para um outro padrão que
se indica a atendê-las de maneira grupal em
salas regulares, acolhendo e reverenciando
as suas diferenças, designando a inclusão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a leitura deste artigo, compreende-se que o ato de incluir significa muito
mais do que fazer com que o aluno com deficiência, com TGD - Transtornos Globais do Desenvolvimento - e altas habilidades ou superdotação seja aceito em escolas da rede regular
de ensino.
Por diversas vezes, essa inclusão chega a incomodar, provocando aversões, despertando animosidade e maus julgamentos. Perante isso, apreende-se que existe indigência de
uma redefinição dos padrões das políticas sociais voltadas para a igualdade.
A igualdade dos aprendizados pedagógicos convém exclusivamente para corroborar
para o discernimento e recusar um público existente, sendo que estes exercícios precisam ser
trabalhados prioritariamente como inclusão e, se imprescindível for, de conexão, para que, de
maneira sólida, os estudantes consigam aprender por meio da igualdade e confirmem suas
envergaduras cognitivas por meio de suas atividades educacionais.
Hoje em dia, os serviços de saúde pública, as instituições especializadas, a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria Municipal de Educação se mostram como sendo
componentes capitais como apoio à educação especial e inclusiva, procurando abranger
um procedimento inclusivo mais fidedigno e legítimo, que consinta a todos as pessoas e/ou
escolas dentro da atmosfera social na qual se encontram inseridos.
Em meio a todas as melhorias e anacronismos, a educação especial, inserida dentro
das unidades de escolas da rede regular de ensino, permanece a marcar, apontando a vinda
de um novo panorama.
Citando os pensamentos de Mantoan (2003) aprende-se que a escola deve bancar
determinadas ponderações, que se contornam como proeminentes, quando admitindo que a
experiência inclusiva é elementar, como também satisfatória para que se consiga erguer as
seguintes questões:

• Que tipo de pensamento ilumina as atuações dos educadores em direção a uma escola voltada para todos?
• As sugestões e artifícios educacionais que anunciam a inclusão estão verdadeiramente avaliando as dessemelhanças nas unidades escolares?
• Os novos pareceres distinguem e estimam as contestações como qualidade para
que exista melhoria, transformações, desenvolvimento e aprimoramento da educação
escolar?
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Sendo assim, por meio da leitura deste artigo ficou clara a importância de que haja um
sério trabalho inclusivo nas escolas públicas e que, para isso, há a necessidade de que haja
um trabalho de união entre pais, escola, governo e educadores.
Todas as dificuldades encontradas no dia a dia de uma escola que trabalha com estudantes inclusos se mostram como sendo um grande e poderoso desafio, contudo, pode
compreender que toda escola necessita estar comprometida com o desenvolvimento de seus
estudantes e ainda com a matéria prima que preza pela qualidade da educação, ou seja, a
dedicação do corpo gestor e de todos os envolvidos na Educação destes alunos.
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A RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROFESSOR DA
PRIMEIRA INFÂNCIA NESSA NOVA REALIDADE
RESUMO: Propôs-se nesta pesquisa teórica a pretensão de delinear a importância da Educação Infantil
nessa fase primordial que é a primeiríssima infância. Ainda mais relevante na contemporaneidade,
em que vivemos um momento ímpar, com grandes entraves sociais que trouxe a Pandemia
COVID19, impactando principalmente nas infâncias, com o distanciamento social. Embasados
em contribuições teóricas de diversos autores tais como Lima (2003 e 2006), Kramer (2007),
Gardner (1994), Piccinin (2012), Leite e Tassoni (2016), Wallon (1975) e em leis que consolidam a
educação RCNEI (1998), a BNCC (2018) entre outros. Enfatizando o acolhimento no olhar atento,
a escuta apurada e as linguagens que permeiam o cotidiano infantil, juntamente com a brincadeira
e a interação e assim na construção de propostas considerando sempre as especificidades de
bebês e crianças. Temos como premissa intencional que bebês e crianças se desenvolvam de
forma global, que construam laços de amizades e afetivos com seus pares e educadores, pois
sabemos que em muitos casos é o único lugar que irão fora do convívio familiar e a Instituição de
Educação Infantil, e precisam se sentirem acolhidas garantindo os direitos de desenvolvimento,
segura nesse novo ambiente, com espaço múltiplos e diversos. Por outra perspectiva, estamos
vivendo um paradoxo e esses bebês e crianças contemporâneas também passam a ter infância
diferenciadas das infâncias das décadas anteriores. Contudo almejamos que a escola em parceria
com a famílias devem caminhar juntas uma completando a outra, potencializando o acolhimento,
as aprendizagens promovendo o pleno desenvolvimento das crianças nesses novos tempos.

Palavras-chave: Educação Infantil; Pandemia; Nova Realidade; Acolhimento.
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INTRODUÇÃO

A

credita-se que a Educação Infantil é de suma importância para a infância na atualidade. Contudo, nessa nova década um dos entraves é o que acontece com
as infâncias no mundo inteiro pois gerou um grande impacto com a Pandemia.

Percebe-se que, as Instituições de vivências das infâncias na atualidade se depararam
com singulares demandas sociais, com bebês e crianças desde muito cedo vivenciam grandes batalhas e perdas sem nenhum referencial de família e a esse período pandêmico que
enfatizou ainda mais os entraves sociais.
Contudo é no cotidiano da Educação Infantil que muitas vezes se inicia a formação desse
sujeito que necessita de proteção, acolhimento e cuidados para que se constitua como indivíduo assegurando o princípio básico dos seus direitos. Vivenciamos nesse período conturbado
uma experiência inédita, assim, é mais do que mudança, objetiva-se fomentar a necessidade
de se ressignificar olhares, escuta ativa e acolhimento neste momento tão ímpar.
Trata-se que, as Instituições são espaços propícios, ou seja, lugares privilegiados no qual
bebês e crianças podem vivenciar de modo significativo suas infâncias com contribuições do
brincar, diferentes linguagens com bons estímulos, aprendizagens relevantes e valorosas para
seu enriquecimento cognitivo, afetivo e motor de modo que haja promoção do desenvolvimento
de todos, tornando a escola da pequena infância singular e potente.
Sabendo-se que, nas últimas décadas expandiram-se muitas pesquisas, estudos, publicações e debates que enfatizam que as aprendizagens na infância se perpetuam para a vida
toda, assim, faz-se necessário fomentar em todos os educadores e em especial no professor
de crianças pequenas um revisitar para sua formação, para que seja possível inferir propostas
de mudanças, considerando sempre as especificidades de bebês e crianças da contemporaneidade, para que possa afetá-las e impactar positivamente as vivências cotidianas, que
poderão promover uma nova relação dialógica e possíveis percursos de ensinar e aprender
juntos. Não esquecendo da importante parceria escola e família.
Assim, nosso intuito é compreender como o acolhimento de forma sensível, considerando as especificidades das crianças pequenas, pois objetivamos colaborar e fomentar o
olhar nessa fase tão importante que é a infância, enfatizando que não só o professor, mas
todos os educadores poderão fazer a diferença. Identificando contextos acolhedores em que
o brincar e a interação se apresentam nas vivências cotidianas. Concomitantemente evidenciar
a importância da Educação Infantil potente e singular da atualidade tal como o professor da
criança pequena e a necessidade da sua formação contínua. De acordo com o Currículo da
Cidade (2019):
Na Educação Infantil, os espaços possibilitam o exercício da ação coletiva e da autonomia dos
bebês e das crianças nas suas investigações, isto é, na sua descoberta de si e dos outros no
conhecimento de mundo. Estar nesse espaço educativo possibilita aos bebês e as crianças criar
uma voz própria com autoria e protagonismo. É um tempo para identificar os seus sentimentos e
desejos, construir um estilo pessoal frente ao mundo, aprender a compreender as pessoas e a
diversidade de seus modos de ser e estar, fazer escolhas desenvolvendo significados pessoais e
significações sociais (CURRÍCULO DA CIDADE, 2019, p.23).
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Assim sendo, objetivamos despertar o olhar para essencialidade da Educação Infantil,
promotora do acolhimento, interação na relação professor e criança, criança e seus pares,
crianças e educadores e com o brincar que é a maneira da criança expressar às vivências
nesse momento em que vivemos.
Contudo problematiza-se que, as experiências nos primeiros anos de vida são determinantes para que a criança estabeleça padrões de conduta e maneiras de compreender
as próprias emoções, e nesse momento ímpar é de suma importância acolher a criança e
ajudá-la a externar os sentimentos e questionamentos.
Contudo nem todas as Instituições de vivências das infâncias e nem todos professores
e educadores estão preparados para lidar com esse momento ímpar, de acolher brincando
nas vivências, como ferramentas de fundamental importância não só para interação da criança
como também promovendo o protagonismo infantil, assim a importância da formação contínua.
Partindo desse pressuposto, justifica-se que essas considerações permitem que vislumbramos a importância da Educação Infantil a necessidade da escuta ativa, o olhar mais apurado de todos que compõem o universo da Educação Infantil. Baseados sempre nas políticas
públicas adequadas às especificidades e singularidades das infâncias.
Sendo assim, muitas variáveis existem nesse processo de acolher a todos, entre elas
está a inclusão não só do bebê ou a criança com deficiência, mas também a criança advinda
dos mais diferentes contextos e infâncias, marcadas por um período pandêmico com inúmeros entraves em todos os campos, assim é necessário que se consolide uma educação de
qualidade, comprometida com cada indivíduo, aprimorando uma questão de direito humano
e sócio emocional.
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OS DESAFIOS DA INSTITUIÇÃO DAS
VIVÊNCIAS DAS INFÂNCIAS NA
ATUALIDADE
Ao pensarmos as diferentes infâncias
na contemporaneidade com a Pandemia tornou-se às questões ainda mais complexas,
considerando que toda a humanidade vivencia um paradoxo, com mudanças significativas e ainda mais profundas.
E nas infâncias, o impacto está mais
arraigado, passam por outras narrativas completamente inusitada, vivemos num tempo e
em uma sociedade que temos que repensar e
revisitar tudo o que conhecemos não só para
bebês e crianças, mas para todos os adultos
e educadores que compõem o universo da
comunidade escolar e concomitantemente a
Instituição de Educação Infantil.
As infâncias de outrora tinham muita
proximidade, muito espaço e tempos para se
desenvolver livremente e muitas vezes num
universo só delas. Diferente de muitas infâncias dessa década na qual muitos bebês e
crianças estão ainda vivendo o efeito da pandemia com socialização restrita ao núcleo
familiar.
Nesse sentido, nessa novíssima realidade ainda mais nas grandes cidades bebês e
crianças tem como referência muitas vezes as
Instituições de Educação Infantil como de espaços e tempos, referências de socialização,
caminhos de conhecimentos, descobertas de
potenciais, autonomia e sobretudo brincar, e
assim viverem essa fase tão importante que
é a pequena infância.
Dentro dessa perspectiva afirma o RCNEI (1998):
A Instituição de Educação Infantil deve tornar acessível a todas as crianças que frequentam, indiscriminadamente elementos
da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Cumpre um
papel socializador, propiciando o desen-

volvimento da identidade das crianças,
por meio de aprendizagens diversificadas
realizadas em situações de interação (RCNEI, 1998, p. 23).

Contudo, a Educação Infantil é considerada a primeira etapa da Educação básica,
que para chegar nesse patamar foram muitas
décadas e ainda na atualidade se estrutura
para estabelecer sua própria identidade educativa de acordo com as especificidades e
singularidades potentes na pequena infância.
Assim, a questão da relevância das Instituições de vivências das infâncias tem merecido muitas decisões nessa nova década,
haja vista que a Educação Infantil se constitui
em locais coletivos propícios para experienciar e viver as infâncias, neste processo de
constituição do sujeito desde muito pequeno.
Dentre do exposto estão territórios em que
distintas infâncias se encontram com diversidades de práticas culturais e sociais e cotidianos ímpares. Assim, reconhece-se que,
bebês e crianças que frequentam essas instituições se aprendem com os adultos e educadores, com seus pares com o maior e com
o menor através das vivências e brincadeiras.
De acordo com Piccinin (2012):
[...] a base para as aprendizagens humanas está na primeira infância. Entre o
primeiro e o terceiro ano de idade a qualidade de vida de uma criança tem muita
influência em seu desenvolvimento futuro
e ainda pode ser determinado em relação
às contribuições que quando adulta, oferecerá a sociedade caso esta fase ainda
inclui suporte para os demais desenvolvimentos, como habilidades motoras adaptativas, crescimento cognitivo, aspecto
sócio emocionais e desenvolvimento da
linguagem, as relações sociais e a vida
escolar da criança será bem sucedidas e
fortalecidas (Piccinin, 2012, p.38).

Desta forma, o citado autor enfatiza que
a Educação Infantil tem grande impacto nas
infâncias, podendo refletir por toda vida. Sendo a primeiríssima infância uma fase comple31 - julho/2021 - Educar FCE

410

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

xa na qual a criança terá maiores aquisições
de aprendizagens e possibilidades.
Muitas das infâncias já algumas décadas vivem numa geração acelerada, pois muitas têm acesso às redes sociais, ao universo
digitalizado, às notícias do momento através
de celulares, tablets e videogames entre outros. Atualmente essas crianças desde muito
pequenas aprendem simultaneamente com a
prática, já sabem como se conectar ao mundo virtual.
Levando em consideração essas referências, é relevante citar que há possibilidades cada vez maiores encontradas nos meios
de comunicação e informação, apoiados pelo
avanço tecnológico que concebe mudanças
na vida social e cultural dessas crianças em
um sentido amplo, e se compararmos os diversos grupos infantis, nas grandes cidades
encontramos diversas características de vários países do mundo, isto é, as diferentes
infâncias com diferentes culturas e vivências.
O destaque dado à Educação Infantil na
contemporaneidade ganha ênfase, o que se
reflete no aumento dos investimentos. Por sua
vez, hoje temos políticas para o atendimento
de crianças de 0 a 5 anos que vão do financiamento público à construção de creches e
pré-escolas.
Neste ponto, acreditamos que, é muito
importante enfatizar que o desenvolvimento
da inteligência e da personalidade da criança, acontece quando ela vivencia de fato as
ações sendo que, a criança aprende quando
está sujeito a atividades que provoque seu
desenvolvimento de acordo com as suas especificidades, passando pelas experiências
vividas cotidianamente explorando, experimentando, decidindo, agindo, participando,
escolhendo e questionando.
Conforme Lima (2003), na vida cotidiana, o ser humano se vale de estratégias como
imitação, que são transformadas na espécie

humana pela introdução de símbolos. Esta
ação não é apenas motora, ela desencadeia
processos neurológicos da memória, o que
permite que estas opções por imitação se tornem cada vez mais complexas.
A autora Lima (2003), discorre sobre
que a memória depende da biografia, sendo
que se a aprendizagem estiver consistentemente ligada a algum evento da biografia do
indivíduo, este terá mais probabilidade que o
conteúdo se relacione com a história de vida
do indivíduo de recordá-la, enfatizando a relação entre a pedagogia e a cultura.
Essas mudanças de perspectivas de se
relacionarem crianças ímpares vindas de diferentes culturas e que vivenciaram diferentes
infâncias e um dos desafios da Educação infantil contemporânea, que terá como missão
significar e ressignificar as bagagens culturais
que as crianças já trazem do universo em que
se encontram inseridas e compartilhar com o
grupo acolhendo positivamente a todas.
Acima de tudo, o professor que cuida e
educa trabalhando dualmente essas duas dimensões, ele inclui a todos os alunos, ou seja,
de acordo com as especificidades de cada um:
Crianças são sujeitos sociais e históricos
marcados, portanto, pelas contradições
das sociedades em que estão inseridos.
A criança não se resume a ser alguém
que não é, mas se tornará (adulto, o dia
em que deixar se ser criança). Reconhecemos o que é específico da infância: seu
poder de imaginar a fantasia, a criação, a
brincadeira entendida como experiência
de cultura (KRAMER, 2007, p.15).

Dessa forma, ao observamos criticamente os fatos históricos sobre a infância há
algum tempo, verificaremos que a criança era
preparada para vivenciar no futuro as experiências, enquanto a nova criança contemporânea vivencia o mundo simultaneamente
através da velocidade das informações, e da
presença mediáticas numa sociedade com a
grande pluralidade social e cultural.
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Entende-se que não podemos abarcar
tudo da infância e da educação infantil, mas
sim, enfatizar dentre essas constatações, a
suma importância dessa fase da primeira infância com intensa complexidade, onde não
podemos ignorar as diversas mudanças do
mundo contemporâneo. É imprescindível que
se conscientizemos da especificidade da
criança pequena na atualidade.
Por isso tudo é que, a Educação Infantil
da atualidade compreende o início da Educação Básica, que se tornou um espaço que
deve contemplar as aprendizagens para a
pequena infância, através de determinações
legais, e mudanças de olhar sobre essas infâncias ímpares.
Lima (2003), propõe que é o alargamento do conhecimento formal do indivíduo,
apoiando-se na experiência cultural para elaboração da proposta pedagógica. Assim, a
Educação Infantil como locais coletivos privilegiados para a vivência das infâncias, espaços que devem ser pensados para todas
as crianças de pouca idade, ou seja, meninos e meninas, pobres, ricos(as), negros(as),
brancos(as), indígenas, brasileiros(as), estrangeiros(as), seja eles(as), diferentes com
distúrbios globais do desenvolvimento, altas
habilidades ou não.
De acordo com a Revista Tempo e Espaço para a Infância (2006) e evidenciando a
intenção do trabalho educativo como:
CEIS e EMEIS devem se caracterizar como
ambientes que possibilitem às crianças
ampliar suas experiências e se desenvolver em todas as dimensões humanas:
afetiva, motora, cognitiva, social, imaginativa, lúdica, estética, criativa, expressiva,
linguística isto implica considerar que essas instituições são contextos de aprendizagem e de trocas de significações a
partir de linguagens diversas (Tempo e
Espaço para a Infância, São Paulo, SME,
2006, p.23).

São muitos os elementos que devem
ser tratados com as crianças na Educação
Infantil, e reconhecendo que essas crianças
são sujeitas a partir da interação com seu
meio próximo, ou seja, família e comunidade
vivenciando diariamente diferentes maneiras
que acontece está infância, sendo escuta das
suas dúvidas, anseios e questionamentos.
Escuta que direciona os percursos a serem elaborados para futuras vivências, potencializando a compreensão dinâmica interna
que perpassa a ligação entre a escuta e o
acolhimento.
Essa singular demanda de crianças
presentes nos espaços formalmente nas Instituições de vivências das infâncias, torna-se
fundamental observar e reconhecer no dia
a dia as informações oriundas desse meio
que a criança vivencia, contexto específico
da criança atendida, escuta ativa e o aprimoramento do olhar sobre os movimentos da
criança, pequena, pois a mesma nem sempre
verbaliza o que está sentindo, muitas vezes é
através das ações que podemos entendê-las
e mediar para que a criança também tenha
compreensão sobre suas vivências.
Assim, de acordo com as Orientações
Curriculares para a Educação Infantil (2012):
Assim, se delineiam como objetivos do trabalho com as crianças pequenas:
• Organizar os espaços educativos
contemplando a diversidade étnica
e cultural do contexto em apreço;
• Objetivar, nos espaços educativos
a distribuição igualitária de atenção e afeto a todas as crianças;
• Apresentar matérias e brinquedos que remetem à afrodescendência e à compreensão dos signos e significados da população;
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• Evidenciar a contribuição de todas
as culturas, por meio de contos,
cantos, danças, trajes, alimentos e
demais manifestações do repertório
cultural presente no cotidiano;
• Valorizar a oralidade como instrumento de transmissão de conhecimento;
• Acolher a diversidade material e
cultural das crianças, atendendo ao
combate dos preconceitos raciais e
outros;
• Conhecer e valorizar a origem e histórico de cada indivíduo dentro do
grupo;
• Envolver famílias e comunidade no
projeto da instituição e seus registros;
• Superar a dicotomia, educar, cuidar,
desmistificando preconceitos que se
originam da comparação entre essas ações;
• Considerar as diversas tradições culturais como essenciais no processo
educativo, independente da etnia e
condição social em que se originam,
buscando romper com os preconceitos já instituídos e buscando formas
de construir atitudes de respeito e
solidariedade;
• Garantir a formação de vínculos que
conduzam a uma postura ética e
de valorização da vida, respeitando tanto os humanos como os demais seres vivos (BRASIL, 2012).
Para que se consolide a concretização
desses objetivos, adaptados a cada
realidade educativa, é fundamental
que haja compreensão da ação do
educador, da dimensão do lúdico,
do brincar no processo de constru-

ção de conhecimento das crianças,
na distribuição de atenção e afeto,
da parceria comunidade e família ,
bem como superação da dicotomia
educar cuidar que muitas vezes ainda
se encontra arraigada na Educação
Infantil, também o registro sistemático
das ações realizadas, pois favorecem
o revisitar e rever das ações,
O que se diz, como se diz, em que momento e por quê – da mesma forma o
que se faz, como se faz, em que momento e por quê – nessa nova coreografia
social cabe nas instituições das infâncias
o professor, oportunizar de modo planejado descolar o trabalho colocando foco
na especificidade da ação dos bebês e
crianças, num movimento cuidadoso afim
de acolher e dar sentido para as mesmas
descobrir sobre o mundo e seus objetos
afetam profundamente a relação professor – aluno e, consequentemente influenciam diretamente o processo de ensino,
ou seja, as próprias relações entre sujeitos e objetos. Neste processo de inter-relação o comportamento do professor em
sala de aula, através de suas intenções,
crenças, seus valores, desejos, afeta cada
aluno (Leite; Tassoni, 2016, p.11).

Contudo, visa-se a consolidação de
ações significativas para a construção do
currículo de Educação Infantil apropriado ao
contexto, na perspectiva de uma educação
inclusiva e acolhedora, autônoma e para cidadania, respeitando as singularidades das
diferentes infâncias.
Sendo as propostas feitas de atividades,
de cuidados, transpõe esse primeiro objetivo,
através de organização do ambiente que contemplem não só o conforto e a segurança
física, como também a segurança psicológica, o acompanhamento e a especificidade da
estimulação e das explorações. Assim, mediando a formação das crianças pequenas
como sujeito: na forma de agir, sentir e pensar
culturalmente de modo singular.
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Para Wallon (1975), o autor enfatiza
que concomitantemente, sucessivamente se
opondo e complementando e se opondo reciprocamente (Wallon, 1975, p.159). “De fato, o
Outro faz-se atribuir tanta realidade íntima de
consciência como Eu, e o Eu não para comportar menos aparência externa que o Outro”.
Assim, a BNCC (2018) em seus campos de experiência, indica percursos para
serem explorados a partir dos interesses das
crianças articuladas com propostas trazidas
pelo professor. Tais estudos a BNCC (2018)
traz no Campo “O eu, o outro e o nós”:
As crianças vão se constituindo como
alguém com o modo próprio de agir, de
sentir e de pensar na interação com outras crianças e adultos. Conforme vivem
suas primeiras experiências na coletividade, elaboram perguntas sobre si e os
demais, aprendendo e se percebem e a
se colocarem no ponto de vista do outro,
a se oporem ou concordarem com seus
pares, entendendo os sentimentos, os motivos as ideias e o cotidiano dos demais
parceiros. Conhecer outros grupos sociais,
outros modos de vida, por meio de narrativa, de contatos com outras culturas, amplia
o modo de perceber o outro e desfazer
estereótipos e preconceitos. Ao mesmo
tempo em que participam das relações
sociais e dos cuidados pessoais, as crianças constroem sua autoestima e senso de
autocuidado (BNCC, 2018, p.24).

Objetivo Conviver: Conviver com todos
adultos e crianças na Instituição em diferentes
grupos com a percepção das diferenças individuais e coletivas, se relacionando com conflitos,
respeitando identidades e culturas diferentes.
Objetivo Brincar: Brincar, é o objetivo
maior da infância, pois a criança desde pequena aprende através da brincadeira e assim proporcionar as vivências com diferentes
parceiros e brincadeira, como a exploratórias,
as de construção, as tradicionais, as de faz-de-conta e os jogos de regras, promovendo
sentido único e coletivo, na promoção da autonomia e solidariedade.

Objetivo Explorar: Explorar desde materiais diversos, brinquedos, ambientes, entornos físico e social, mostrando para as crianças as suas potências, limites e interesses,
sentimentos necessários para maior compreensão nas suas interações.
Objetivo Participar: Participar tornará
a criança ativa nas suas vivências diárias, promovendo não só o cuidado de si, do ambiente
que a cerca como das propostas cotidianas,
respeitando os diferentes ritmos e interesses
do grupo.
Objetivo Expressar: Expressar permitirá que a criança se relacione compreendendo
o que está sentindo em suas necessidades,
dúvidas, hipóteses, descobertas, oposições
através das diferentes linguagens de modo
autônomo podendo compreender o que os
outros estão comunicando.
Objetivo Conectar-se: Conectar-se
ao construir uma ação positiva de si mesma
a criança constrói uma identidade pessoal e
cultural, vendo também o outro positivamente,
valorizando todos, na superação de visões
racistas e de descriminação.
Objetivo Conhecer-se: Conhecer-se
poderá auxiliar na construção das interações
e das variadas possibilidades de ação e comunicação com o grupo que se encontra inserido, reconhecendo aspectos peculiares e
aos outros de seu meio pertencente (BNCC,
2018).
Dessa forma, o objetivo da educação
das crianças na Educação Infantil é proporcionar a elas, de forma integrada, experiências
pedagógicas de aprendizagem e promover
ações relacionadas à saúde, ou seja, contemplando o Binômio cuidar e educar, que são
as experiências de aprendizagens que devem
referir-se às dimensões da corporalidade, dos
conhecimentos, à socialização, à comunicação, à autonomia e à criatividade.
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Torna-se evidente enfatizar a suma importância que a Instituição das vivências das
infâncias tem para a vida da criança desde
muito pequena, é nessas vivências que muitas vezes se consolidará as relações e interações desse ser em formação, que concomitantemente fornecerá o desenvolvimento
físico, mental, social e assim podendo ser
afetado positivamente, sempre em parceria
com família e comunidade.
Em virtude de consolidar essa integralidade da nova infância e da Educação Infantil
contemporânea por todos esses aspectos, o
cuidar e o educar estão intrinsecamente atrelados a toda Educação Infantil caminhando
juntos concomitantemente. Entendemos que
“Cuidar não é um ato isolado, mas um conjunto de atitudes em benefício do outro”.
Sendo, o cuidar é propiciar ações para
que a própria criança se aproprie e seja significante em seu meio social, constituindo-se
assim como um sujeito participativo da história. Favorecendo para a criança a formação
de um sujeito histórico, considerando sempre
a história sociocultural que ela traz consigo.
De acordo com a Revista Tempo e Espaço (2006) A infância tem as características
de ambientes em que as crianças tenham um
amplo desenvolvimento em todas as dimensões: afetiva, motora, cognitiva, social, imaginativa, lúdica, estética, criativa, expressiva e
linguística.
Tendo em vista, inúmeras pesquisas
contemporâneas destacam a ênfase na importância que a infância tem no desenvolvimento do ser humano, um dos destaques
desse período. Elvira Souza Lima (2006) destaca que o cérebro tem o que chamamos de
uma grande plasticidade,

Plasticidade é uma facilidade maior de
estabelecer conexões entre as células
nervosas comparativamente com a idade
adulta. Assim, a criança pequena poderá fazer e concomitantemente aprender
muitas coisas. Não estamos nos referindo somente a conhecimentos escolares,
mas sim, a conhecimentos de tudo: da
natureza, de si própria, de seu corpo, das
brincadeiras, das formas de expressões
sentimentos e emoções em sua cultura,
das outras pessoas, dos hábitos da família, das cores e cheiros, da textura das
coisas, da luz, do movimento etc. (LIMA,
2006, p.6)

Entende-se que essa velocidade no desenvolvimento do cérebro, ocorre pela maior
intensidade de todos os desenvolvimentos
que ocorrem com a criança na pequena infância.
Dessa forma Gardner (1994) também
afirma que os seres humanos conseguem
aprender e se desenvolver, o que poderá ser
percebido ao olharmos uma criança, em atividade exploratória no contexto em que vive,
nos primeiros anos de vida. Algumas crianças demonstram fácil assimilação e dominam
prontamente depois que ingressam na escola,
como também em outros meios educacionais,
assim acontece no dia a dia das Instituições
de vivências das infâncias.
Em virtude do que foi mencionado, a
criança pequena na Educação Infantil contemporânea com todas as suas especificidades
tem nessa fase o período propício para o pleno desenvolvimento das infâncias. Cabendo
na Educação Infantil, ampliar com qualidade
esses conhecimentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devemos à perspectiva de destacar a importância da Educação Infantil nessa fase
pandêmica da atualidade relacionada ao desenvolvimento de bebês e crianças mediante ao
aprimoramento do olhar sobre as vivências delas. Sendo importante demarcar como eixos
principais, o acolhimento, as brincadeiras, interações juntamente com a escuta apurada, para
contemplar o cotidiano das diferentes infâncias promovendo o pleno desenvolvimento de
bebês e crianças.
Cabendo não só ao professor como também aos demais educadores da comunidade
escolar inseridos na realidade da pequena infância promoverem e revisitar suas concepções e
formações a fim de se colocarem em atitude mediadora com adaptações e ações que devem
estar presentes no dia a dia como também contemplativa com relação a serem observados
e notar cada um dos bebês e crianças em um esforço organizado e tranquilo o acolhimento
no qual a afetividade deverá prevalecer.
E acolhendo e afetando não só as crianças em sua singularidade como também as
famílias em suas diversidades. Enfim, todos os discursos sobre a importância da Educação
Infantil na atualidade podem ser justificados por ser esse segmento um lugar sério que promove as potências nas diferentes infâncias.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O tema principal deste trabalho é a importância da brincadeira na educação infantil.
Realizar pesquisa teórica com base em alguns autores que discutem o assunto. O objetivo é
analisar como o comportamento lúdico pode ajudar as crianças a crescer, pois a brincadeira
desempenha um papel vital na aprendizagem. Diante disso, o referencial teórico enfatiza que o
comportamento lúdico é uma atividade indispensável no cotidiano infantil, pois, nesta fase, as
crianças se preparam para se adaptar ao meio social.

Palavras-chave: Educação Infantil; Ato de Brincar; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO

H

á muito tempo, o lúdico vem se tornando uma ferramenta fundamental na prática
pedagógica, por meio do qual os educadores buscam facilitar o desenvolvimento
e aprendizagem das crianças, promovendo assim a comunicação entre as crianças em fase de desenvolvimento escolar.
A brincadeira é uma atividade inerente ao ser humano e essencial na infância, por estar
presente em tudo que a criança realiza. Desde o nascimento o bebê estabelece uma relação
com tudo o que o cerca.
Os pais estimulam seus sentidos com brincadeiras, e com o passar dos meses, a
criança aprende a brincar com as mãos, pés e se interessa por objetos diversos que atraem
sua atenção. Com o seu crescimento, as habilidades são ampliadas e ela começa a brincar
sozinha, progredindo para brincadeira em grupos.
Segundo Piaget (2001) em cada período da vida de uma criança, o brincar acontece
como forma de se adequar a faixa etária específica, auxiliando no desenvolvimento necessário
para cada etapa da vida. Fase em que o desenvolvimento mental da criança é aprimorado
por meio da interiorização da palavra como a formação do pensamento.
O acréscimo frequente de brincadeiras aos métodos de ensino através de jogos e brincadeiras, pode trazer ricas oportunidades de aprendizado para as crianças e proporcionar-lhes
oportunidades de aprendizado simultâneo. Além de adquirir novos conhecimentos, brincar
também pode desenvolver habilidades de forma natural e feliz.
Nos primeiros anos de vida, as crianças começam a aprender sobre o jogo adquirindo
e seguindo as regras e normas que lhes são fornecidas. A julgar pela utilização de jogos no
processo de ensino, os jogos educativos têm contribuído muito para a construção do conhecimento, principalmente no ensino fundamental, onde sua eficácia é discutida no ambiente
escolar.
No que diz respeito aos fatores sociais do desenvolvimento infantil, com uma ação das
crianças de todas as idades, que tem grande relevância em todas as fases da vida. Nesse
sentido, a importância do brincar na educação infantil é definida como um tema de pesquisa. Para a discussão e reflexão sobre o comportamento e recurso educativo no trabalho dos
educadores, o ator lida com crianças menores de cinco anos e também observa se os educadores do ensino fundamental utilizam essa prática em sala de aula.
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O QUE É BRINCAR?

O SIGNIFICADO DO LÚDICO

Brincar é uma atividade espontânea e
agradável, e qualquer pessoa de qualquer
faixa etária ou condição social pode jogar. A
brincadeira é um comportamento instintivo,
que pode ser voluntário ou exploratório, pois
pode ajudar as crianças a se desenvolverem
nos estados físico, metal, emocional e social
(BETTELHEIM, 1988).

A palavra lúdica vem do latim Ludus,
que significa brincar. A atividade lida com o
conhecimento de diferentes maneiras, proporcionando atividades interdisciplinares. A brincadeira é considerada um elemento essencial
para o desenvolvimento de várias habilidades,
principalmente a percepção das crianças.
Refere-se à dimensão humana que evoca a
liberdade e a espontaneidade de ação abrangendo atividades despretensiosas que são relaxadas e liberadas de qualquer intenção ou
dos desejos de outras pessoas.

Para o autor (1988), o brincar é muito importante, pois pode estimular o desenvolvimento intelectual das crianças. Como
na infância, os jogos devem ser pensados,
compreendidos e cuidados. Na vida de uma
criança, a criatividade, a capacidade ficcional,
a imaginação, os brinquedos, a estrutura e os
sonhos devem estar sempre presentes. Além
de muitas coisas importantes, brincar também
pode exercitar músculos, pensamento, habilidades sociais, coordenação motora e o mais
importante, poder fazer qualquer criança feliz.
E segundo: “Ao brincar, a criança experimenta o poder de explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura,
para compreender as várias linguagens. Mas
é na imaginação que o brincar se destaca
pela mobilização dos significados” (KISHIMOTO, 2010, p.10).
Na brincadeira, as crianças vivenciam
concretamente a elaboração e negociação
de regras de convivência assim como a elaboração de um sistema de representação
dos diversos sentimentos, das emoções e
da construção humana. Isso ocorre porque a
motivação da brincadeira é sempre individual, depende de recursos emocionais e cada
criança está compartilhada em situações de
interação social (KISHIMOTO,2010).
Portanto, o ato de brincar é importante
e fundamental da essência e do equilíbrio humano. Logo podemos dizer que a ludicidade
é uma necessidade interior, tanto da criança
quanto do adulto (KISHIMOTO, 2010).

Segundo a pesquisa de Dohme (2003),
brincar refere-se ao ensino de jogos, como
jogos dinâmicos em grupo, recortar e colar,
dramatização, exercícios físicos, canto, atividades rítmicas e atividades computacionais.
Ou seja, a capacidade de brincar está diretamente relacionada à sua história de vida.
O mais importante é acreditar na sua própria
mentalidade e conhecimento, além de gradualmente integrar-se ao comportamento de
existência devido ao seu modo de vida.
No jogo, a criança aprende a agir no domínio cognitivo. Segundo o autor, o comportamento da criança é mais avançado do que
o comportamento da atividade propriamente
dita. Brincar é uma necessidade de pessoas
de qualquer idade e não pode ser considerado meramente entretenimento,
Atividades interessantes podem colocar os
alunos em diferentes situações, a partir das
quais realizam pesquisas e vivenciam, para
que possam compreender suas próprias
habilidades, limitações, exercer o diálogo,
habilidades de liderança, exigir exercícios
étnicos e muitos outros desafios, esses
desafios podem permitir que as pessoas
obtenham conhecimento e experiência em
atitudes (DOHME, 2003, p. 100).

Quando as crianças criam por meio
da fantasia, geralmente se conectam com a
própria realidade, construindo assim conhecimento na fantasia. Ao brincar, as crianças
criam obras originais em diferentes idiomas
para buscar oportunidades de descobrir outros mundos.
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HISTÓRIAS DAS BRINCADEIRAS
Os jogos infantis surgiram na vida das
pessoas e estão mudando ao longo da história e das gerações. Essas mudanças estão relacionadas às mudanças na sociedade, nesse
sentido, as crianças vivem de acordo com seu
tempo, cultura e classe social.
A maioria dos jogos é jogado quando
as pessoas vão a grandes festivais e se reúnem em tradições populares envolvendo grupos sociais inteiros. Segundo Áries (1991), os
jogos são vistos pelos moralistas e pelas igrejas como uma atitude moral, que os associa à
diversão e aos jogos de azar: “Com o passar
do tempo, o jogo se libertou de seu simbolismo religioso, a força religiosa perdeu sua
comunidade em simultâneo, tornou-se um indivíduo no processo cada vez mais reservado
para crianças usarem” (ÁRIES, 1991, p. 47).
Foi no fim do século XIX e início do
século XX que houve a inserção das brincadeiras infantis como a utilização de materiais
pedagógicos. E só a partir da revolução industrial que ocorreu as primeiras matérias pedagógicas, e um estudo ao desenvolvimento
infantil, modificando ainda mais o sentido das
brincadeiras na educação e aceitação social.
A introdução da brincadeira no contexto
infantil iniciou com o Friedrich Froebel reconhecido como psicólogo da infância, sendo criador do jardim de infância. Froebel considerava o brincar uma atividade importante para o
desenvolvimento humano. Além de atividade
representativa, o brincar é fonte libertadora de
prazer e autodeterminação (KISHIMOTO,1998).
Acredita-se que através dos jogos, os
educandos possam se estimular, fazendo relações e concretizações de forma agradável
e interessante ao qual estão estudando. Segundo Santos (2001, p 53): “A educação na
vida lúdica propõe uma nova postura existencial, cujos paradigmas é um novo sistema de
aprender brincando, inspirado numa concepção de educação para ir além da instrução
de forma didática”.

No contexto educacional toda atividade lúdica pode ser concebida como recursos
pedagógicos, sendo que a ação pedagógica
internacional do professor deve refletir na organização do espaço, na seleção dos brinquedos e na interação com as crianças. Deixando as crianças explorarem e manipularem
os brinquedos diante delas, realizando assim
a sua construção de personalidade.
Contudo, a geração de hoje brincam
menos com brincadeiras que exigem movimentos amplos e espaço, como nosso país e
avós brincavam em seu tempo escolar. Nesse
sentido, é importante que os pais levem seus
filhos para locais mais abertos, para terem
oportunidade de explorar os movimentos e
as autonomias.
Pois, a criança vem crescendo familiarizada com videogames, computadores, televisão e brinquedos eletrônicos. Por isso, precisam ser estimuladas a brincar com caixas,
bonecas, brinquedos de memória, brincadeira
com madeira, areia, terra, folhas, água, jogos
de montar, tabuleiro, entre outros. Esses brinquedos favorecem a brincadeira livre, a fantasia e o faz de conta.
Já para os professores, jogos e brincadeiras são instrumentos para formar um clima
adequado para a investigação e a busca de
soluções. Onde sua valorização é de caráter
sério do conhecimento, e o caráter não sério,
que dá ao espaço lúdico a liberdade de ação
para a criança.

TIPOS DE JOGOS
O jogo foi pesquisado e discutido por
diversos autores. Devido à diversidade de
sua experiência, o conceito do jogo é mais
complicado do que parece. O nome do jogo
varia de sociedade para sociedade e envolve
a formação educacional do crescimento infantil. Jogos são atividades físicas ou mentais
organizadas por regras e sistemas de jogos,
pois, para tais atividades, é um simples entretenimento (HAIDT 2001, p.170).
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O autor categoriza os jogos como vida,
adotando tecnologia e um processo de competição saudável entre as pessoas. Para tornar o jogo entre pessoas saudáveis, muitas
vezes existem certas regras, classificações,
métodos de jogo e disputas de troféus.
A classificação do jogo é a seguinte:
• Jogos sensoriais: são inseridos nos
primeiros anos de vida da criança,
estão associados a ações funcionais
e são introduzidos no comportamento sem alterar sua estrutura e função.
• Jogos simbólicos: são apresentados
para crianças de dois a seis anos e representam a diferença entre indicador
e simbolismo, ou seja, são o desempenho de objetos ou personagens.
• Jogos de construção: são jogos de
montagem de objetos e são considerados importantes porque enriquecem
a experiência sensorial, além de estimular o desenvolvimento da criatividade e das habilidades das crianças.
Onde eles observam e manipulam objetos, bem como suas características e
funções (HAIDT 2001, p.170).
Regras do jogo. Aparecem entre os 4
aos 12 anos. Com as regras do jogo, as crianças absorvem a necessidade de obedecer às
leis da sociedade e da vida (HAIDT 2001).
Já as regras, se aplicam como regra
transmitida de gerações e regras espontâneas.
• Regras transmitidas: São regras
que se tornam institucionalizadas, e
impõem por sucessivas gerações,
como por exemplo o jogo de bolinha de gude.
• Regras espontâneas: São regras
contratuais e temporárias. As regras
decorrem de atividades sociais, exercícios simples ou jogos simbólicos
e de atividades sociais, incluindo a
relação entre jovens e idosos.

Os jogos são compostos por combinações sensório-motoras ou intelectuais que
proporcionam competição entre os indivíduos, portanto as regras devem ser seguidas.
Segundo Kishimoto (2005, p. 37), a função lúdica e educativa, proporciona diversão quando os professores ensinam às crianças sobre
os conhecimentos e compreensão do mundo,
desempenhando um papel fundamental.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A importância do brincar na educação
pré-escolar, é importante que os educadores vivam em um ambiente onde possam manipular
objetos como brinquedos e interagir com outras
crianças, principalmente onde possam aprender,
tornando a diversão uma forma importante de
comunicação.
Por meio desse processo, as crianças
criam conceitos, escolhem ideias e criam percepções. Curiosamente, essa atividade ajuda as
crianças em sua formação e socialização, principalmente no início de suas habilidades cognitivas e emocionais. KISHIMOTO (2001), PIAGET
(1979), DOHME (2003) e outros pesquisadores
deram contribuições marcantes na demonstração do valor dos jogos no processo de crescimento das crianças.
No desenvolvimento infantil, que ocorre entre dois a cinco anos, é dado o início à atividade
de representação da mudança comportamental,
ou seja, a criança passa a imaginar e imitar o que
vê (PIAGET, 1979).
Segundo Brougére (1997, p 97-98) “A
brincadeira é um processo de relações interindividuais, portanto de cultura. Ela encontrará
os elementos em seu ambiente, para então se
adaptar às suas capacidades nas brincadeiras e
aprendizagem social”.
Quando as crianças se conhecem e se
conectam com outras pessoas e com o mundo,
elas constroem sua própria identidade através
de jogos. Tudo isso acontece com a descoberta
do primeiro brinquedo. Ao brincar, as crianças
revelam seus desejos e sentimentos. As crianças também podem brincar com a imaginação
e criar seus próprios brinquedos e jogos.
31 - julho/2021 - Educar FCE

423

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

Kishimoto (1998, p.20) apontou que os jogos podem ser vistos como o resultado de um
sistema de linguagem que funciona em um ambiente social, um sistema de regras e um objeto.
No caso de descrevê-los como um único brinquedo inteligível, ou seja, o brinquedo é representado por uma boneca, um carrinho de bebê, etc.
Friedmann (1996) acredita que os jogos
não são apenas para comportamentos lúdicos
simples, mas para brincadeiras infantis. Através
do jogo, ela não só se comunica com o mundo,
mas também se expressa. Por meio das brincadeiras, as crianças podem aprender sobre o
mundo ao seu redor
Portanto, as crianças quando brincam vivenciam momentos alegres, prazerosos, além de
estarem desenvolvendo habilidade. A brincadeira
no ambiente escolar cria uma interação social,
imaginativa e interpretativa. Por isso, a criança
necessita de diversas atividades que compreenda melhor seu meio social e cultural.

O PAPEL DO PROFESSOR NA GESTÃO
ESCOLAR
No contexto escolar as vivências familiares e de trabalho se transformam em um
fator educativo no processo pedagógico. O
professor deve considerar que o ato de brincar ocupa um grande espaço na central da
educação infantil, possibilitando com que a
criança, de uma maneira criativa, socialize-se
e compartilhe seu conhecimento e valor.
Neste sentido, a brincadeira não deve
ser compreendida apenas como uma atividade que complementa, mas como uma atividade onde o local da brincadeira ocorra
como meio e fim. O professor precisa reavivar o compromisso de uma constante busca
do conhecimento, sendo um alimento para
crescimento pessoal e profissional. Gerando
a segurança na realização do seu trabalho
docente. E na busca do gerenciamento escolar que este profissional poderá instrumentalizar para assumir suas ideias e verdades,
contribuindo para um corpo teórico que dê
sustentação para a realização de seu fazer
(OLIVEIRA,1992).

ESPAÇOS PARA BRINCADEIRAS
A brincadeira é fundamental na aprendizagem da criança, pois antes de tudo, ela
deve ser o facilitador da aprendizagem, criando condições para que as crianças explorem
seus movimentos, manipulem materiais e interajam com seus colegas em sala de aula.
O professor precisa traçar metas e objetivos que almeja alcançar o que determina
a brincadeira, e também o que ela transmite, logo o docente precisa ter um grandioso conhecimento para conseguir identificar
as necessidades de cada criança. Contudo,
o profissional da área da educação enfrenta
grandes desafios e obstáculos em sua prática, pois é no brincar que os desafios estão
concentrados, porque os educadores, geralmente, precisam fazer adaptações para utilizar essa prática em sala de aula, juntando ao
aproveitamento da aprendizagem.
Outro grande desafio desse método de
ensino, é a falta de espaço suficiente para atividades lúdicas no ambiente escolar, porém
muitos educadores ainda buscam formas de
superar esses obstáculos. Podendo fazer as
crianças desenvolverem suas habilidades por
meio do ensino de jogos e jogos educativos
que valorizam o ensino.
Segundo RCNEI (BRASIL,1988), o papel do professor destina-se em estruturar o
campo das brincadeiras na vida das crianças,
disponibilizando objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, possibilitando espaços e tempo
para brincar.
Nessa perspectiva, fica a cargo do educador o papel de acompanhar as atividades,
bem como promover oportunidade em que
a criança possa se desenvolver através da
organização do espaço, da disponibilização
de objetos e materiais que possam enriquecer o espaço da sala de aula e torná-lo um
ambiente lúdico e de aprendizagem.
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Por isso, é necessário criar um local
adequado para brincadeiras, especialmente
para as crianças estimularem a criatividade,
desenvolverem a imaginação, e comunicação.
A capacidade de resolver problemas permite
à criança realizar diversas atividades, que não
só tornam o indivíduo e o grupo interessantes,
mas também ajudam a construir o seu próprio
conhecimento.

OFICINAS PEDAGÓGICAS
Quando se fala em educação, principalmente com os profissionais envolvidos neste processo, não se pode esquecer da autonomia necessária ao trabalho pedagógico.
E nas oficinas pode-se trabalhar conteúdos
como matemática, português, história, geografia, dança, músicas, etc.
Sendo as oficinas pedagógicas uma
prática que deve ser implantada em todo
ambiente escolar possibilitando a articulação
entre teoria e a prática, proporcionando uma
aprendizagem significativa. Trata-se de uma
possibilidade de inovação da prática pedagógica que pode ser utilizada em sala de aula,
como uma alternativa para despertar o interesse do aluno para as aulas, especialmente
de geografia.
Portanto, a implantação das oficinas
em sala de aula se torna um instrumento didático, proporcionando uma aprendizagem
mais significativa, tornando um envolvimento
maior dos participantes durante o processo
de construção do conhecimento, de maneira
mais dinâmica e interacionista. Ao adotar a
oficina como prática pedagógica, o professor
consegue ter mais eficácia dos resultados positivos e na maneira de ensinar, melhorando
sua autoestima e consequentemente a sua
autonomia enquanto profissional docente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Metodologia, uma palavra que vem do
latim “methodus” cuja sua definição consiste
em uma meditação em relação aos métodos
lógicos e científicos. Inicialmente a metodologia era descrita como parte integrante da
lógica que focava nas diversas modalidades
de pensamento. Posteriormente o campo da
lógica foi banido, visto que os métodos podem ser aplicados a várias áreas do saber.
A metodologia do presente estudo, utilizou uma abordagem de pesquisas bibliográficas buscando aprofundar nos assuntos e
questionamentos. Sendo os objetivos deste
estudo, o conhecimento de diversos assuntos que envolvem a educação infantil em seu
ambiente escolar, e as estratégias adotadas
pelas escolas, cuja finalidade é pesquisar e
refletir sobre a importância do lúdico no desenvolvimento cognitivo dessas crianças.
Considerando os objetos deste estudo,
privilegiou-se a pesquisa de caráter exploratório, que visa o aprimoramento de ideias
ou descoberta de autores como KISHIMOTO
(2010), SANTOS (2001) e PIAGET (1979).
Fazendo levantamento bibliográfico, com o
problema pesquisado, análise e reflexões
que estimule a compreensão, em que os jogos e brincadeiras propiciam a diversão e o
prazer enquanto adquire a função educativa,
assim instigando a criança a desenvolver
seus conhecimentos e melhor compreensão
do contexto que está inserida. Independente
de época, classe cultural ou social, o jogo
e a brincadeira sempre se fazem presente e
definem a criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No processo deste trabalho, buscou-se apontar a reflexão sobre a importância das
atividades lúdicas na educação infantil, pois foi constatado que o brincar está extremamente
relacionado ao desenvolvimento geral das crianças. Como todos sabemos, se o professor
realizar atividades lúdicas, a capacidade física das crianças será mais desenvolvida, de forma
que o processo de aprendizagem se torna muito interessante e agradável.
Diante de todos os dados coletados, é necessário fazer perguntas sobre essa prática
pedagógica. Sabemos que quando as crianças brincam, estabelecem o silêncio das ideias
abstratas, enriquecem os seus conhecimentos reais e ao mesmo tempo, tornam a sua experiência em vida imaginativa, fazendo desse fato uma fantasia.
Quando possibilitamos às crianças um contato agradável com jogos e brinquedos,
estamos ampliando seu leque de ideias e conhecimentos, fazendo fluir sua criatividade, e
promovendo para formulação de ideias próprias, estimulando a atenção, a observação, a
memória, a reflexão e o desenvolvimento das linguagens.
Assim, para que este processo ocorra, é necessário tanto a instituição educacional,
quanto os educadores incentivar o desenvolver do hábito lúdico, considerando como uma
atividade mais importante para o desenvolvimento da sensibilidade, memória, fantasia e imaginação. Contudo, os espaços para habilidades lúdicas na sala de aula, ainda são um desafio
para o educador, e isso se torna um processo desafiador para o profissional de educação,
que tende a conciliar atividade de ensino e atividade lúdica.
Assim, o estudo permitiu compreender que o lúdico é o significado para a criança poder
conhecer, compreender e construir seus conhecimentos, pois a criança quando aprende brincando, se diverte através das imitações da socialização, interação ou dificuldade a ser vencida.
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PERCURSOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL NO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO: A MUSICALIZAÇÃO INFANTIL EM AMBIENTE DE CRECHE
RESUMO: Este trabalho é fruto de um capítulo inutilizado pela autora em sua dissertação de
mestrado em educação, denominada: “Musicalização na creche: crianças de 2 a 3 anos e suas
criações sonoras e musicais.”. Todavia, não é porque o capítulo foi excluído que não há grande
valor acadêmico para o mesmo. Sendo assim, por haver fielmente a crença na importância
de sua publicação, houve a motivação para sua escrita que, nada mais é que é uma revisão
bibliográfica que trata da inserção da disciplina de música nas instituições escolares do município
de São Paulo focada no diálogo sobre a importância do processo de musicalização infantil em
ambientes de creche. Tal com o apoio em aportes teóricos que vão desde documentos legais até
autores(as) que tratam sobre o tema como, por exemplo: Ana Mae Barbosa (2008) e Maria Cristina
de Campos Pires (2006). Espera-se que o(a) leitor(a) expanda seu conhecimento a respeito de
como as políticas educacionais para o ensino de música surgiram e de como, com o passar do
tempo, sofreram transformações histórico-culturais; acabando, assim, por influenciar as direções
da educação musical no Brasil.

Palavras-chave: Educação Musical; Currículo; Didática; Políticas Educacionais.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho é fruto de um capítulo inutilizado, pela autora deste artigo, em sua
dissertação de mestrado em educação, denominada: “Musicalização na creche:
crianças de 2 a 3 anos e suas criações sonoras e musicais”.

Entretanto, não é porque o capítulo foi excluído que não há relevância acadêmica para
o mesmo. Por isso houve a motivação para a escrita deste artigo que é uma revisão bibliográfica, com breve contextualização, sobre o ensino de música no Brasil, perpassando com a
abertura para o diálogo sobre o processo de musicalização infantil em ambientes de creche.
Deste modo, será aqui discutido com relação à trajetória histórica da educação musical
no país e com qual(s) finalidade(s) esta foi e é, atualmente, utilizada, com base na apreciação
de aportes teóricos que vão desde documentos legais até autores(as) que tratam sobre o
tema como, por exemplo: Ana Mae Barbosa (2008) e Maria Cristina de Campos Pires (2006).
Notório destacar que a música no Brasil teve início1 com a vinda dos jesuítas ao país,
passando por diversos períodos históricos e chegando aos dias atuais, tendo seu marco instituído pela Lei nº 9.394/96 que tornou o ensino de música componente curricular obrigatório
na educação básica, com isso, a “área” curricular de ensino de Arte passou a contemplar
inúmeras linguagens artísticas, tais como: Artes Visuais, Música, Teatro e Dança.
Sendo assim, espera-se que o(a) leitor(a) amplie seu conhecimento a respeito de como
as políticas educacionais para o ensino de música surgiram e de como, com passar do tempo, sofreram modificações histórico-culturais; acabando, assim, por influenciar os rumos da
educação musical no Brasil.
Com a premissa de contemplar esse intento, o artigo contará com três capítulos, sendo estes: “Disciplina obrigatória: a música na educação básica”, “Percursos da música no
contexto educacional do município de São Paulo” e “Musicalização em ambiente de creche”
além, é claro, de contar com as “Considerações finais”.

Iniciou com a vinda dos jesuítas ao Brasil pelo fato de os mesmos terem empregado a música como modo
de catequizar os índios e até mesmo de alfabetizá-los na língua portuguesa, além de terem introduzido o
canto orfeônico e música instrumental, assim, fazendo uso da música como didática de ensino e utilizando
de didáticas para o próprio ensino de música, mas, desmerecendo a cultura musical indígena.

1
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DISCIPLINA OBRIGATÓRIA: A MÚSICA
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
É notório destacar que a partir da Lei
nº 9.394/96 houve o surgimento do ensino
musical nas instituições escolares como componente curricular, em que a área ‘Arte’ faz
alusão às linguagens artísticas: Artes Visuais,
Música, Teatro e Dança.
Bem como, nessa referida Lei, designadamente no seu artigo 26, parágrafo 2º, a
arte é versada como componente curricular e
é obrigatória na educação básica: “[...] O ensino da arte constituirá componente curricular
obrigatório, nos diversos níveis da educação
básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996).
Portanto, nesse artigo, fica nítida a importância da Arte como área do conhecimento. O ensino da música passa a fazer parte do
conteúdo de Arte e é responsabilidade do(a)
professor(a) da sala, polivalente, que leciona
na educação infantil e fundamental de 1º ao
5º ano, sem uma formação específica em música. Já no ensino do 6º ao 9º ano do fundamental e no 1° ao 3° ano do ensino médio, as
aulas de música passaram a ser ministradas
pelo professor(a) de Educação Artística, que
pode também não ter a habilitação específica
em música. Logo, o Brasil precisaria de grande investimento para a formação desses(as)
docentes.
Segundo Bréscia (2003, p. 81):
Parece evidente que o ensino musical na
escola pública não é uma prioridade para
os responsáveis pela educação no Brasil,
embora seja do conhecimento de todos
que o aprendizado de música, além de
favorecer o desenvolvimento afetivo da
criança, amplia a atividade cerebral, melhora o desempenho escolar dos alunos
e contribui para integrar socialmente o indivíduo (BRÉSCIA, 2003, p. 81).

Em 1998, o MEC publica os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL,
1998a) como subsídios para amparar a escola na elaboração do currículo e como material de apoio para a formação continuada de
professores(as). Nesse sentido:
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Arte têm como objetivo levar as artes visuais, a dança, a música e o teatro para
serem aprendidos na escola. Por muito
tempo, essas práticas foram consideradas atividades importantes apenas para
recreação, equilíbrio psíquico, expressão
criativa ou simplesmente treino de habilidades motoras. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, entretanto, a Arte é apresentada como área de conhecimento que
requer espaço e constância, como todas
as áreas do currículo escolar (BRASIL,
1998a, p. 62-63).

Logo, o fato de a atual legislação reconhecer a importância da Arte na formação
dos(as) discentes é fundamental, visto que
a reconhece não apenas como uma atividade social, mas como um modo de vivenciar
e experienciar a cultura. Segundo Barbosa
(2008), apenas a ação inteligente e empática do(a) docente pode tornar a Arte elemento
ativo para beneficiar o desenvolvimento individual e a conduta de cidadão/cidadã como
criadora de cultura e entendedor(a) da construção de sua própria nação.
A partir de 1990, o ensino das artes nas
escolas foi modificando com esse ‘novo olhar’
para a Arte como formadora de uma pessoa
mais crítica, com isso, pesquisas sobre a educação musical foram recebendo espaço e,
aos poucos, foi-se confirmando a importância
da música na formação dos(as) estudantes.
Bréscia (2003, p. 75) comenta que a
maior parte das pesquisas e documentações
disponíveis foram graças às “[...] contribuições
de antropólogos, historiadores da educação
e musicólogos [...]”, a autora ainda esclarece que a música está inserida no processo
de ensino-aprendizagem desde “[...] tempos
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imemoriais.” (ibid.), e que “[...] estudiosos de
sociedades pré-letradas asseveram que não
existem grupos humanos desprovidos de música, ainda que sob formas extremamente rudimentares [...]” (Ibid.).
Portanto, o ensino de música nas instituições educacionais do Brasil, para ser de
qualidade, tem que percorrer longa trajetória,
a fim de garantir profissionais com boa formação inicial e continuada.

PERCURSOS DA MÚSICA NO CONTEXTO
EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
No intuito de compreender o ensino de
música nos espaços de educação infantil no
município de São Paulo, faz-se necessário historicizar como se deu o atendimento público às
crianças pequenas, que veio a se transformar
nos atuais Centros de Educação Infantil - CEIs.
É necessário ressaltar que as colocações aqui elencadas foram selecionadas a
partir da leitura da dissertação de mestrado
de Maria Cristina de Campos Pires (2006),
em que a autora realizou um trabalho de pesquisa ocorrido em um CEI do município de
São Paulo a respeito das “experiências sonoras das crianças pequenininhas”.
Desse modo, há nesse trabalho, realizado
por ela, uma gama de informações a respeito das
diversas formas em que a música apareceu na
educação no município de São Paulo, e que se
faz imperioso contemplar na presente pesquisa.
Segundo Pires (2006), no ano de 1979,
o município de São Paulo estava sob a gestão do então prefeito Dr. Paulo Setúbal e a
Lei de Diretrizes e Bases - LDB da Educação
Nacional em vigor era a de nº. 5692, de 1971.
Esta lei, no que se alude à Arte na educação,
previa a existência do curso de Educação Artística, porém sendo Licenciatura Curta, com
duração de dois anos, posteriormente Licenciatura Plena, sendo necessário haver um ano
de especialização em uma das áreas artísticas: teatro, plástica ou música.

A pesquisadora relata que na Secretaria
Municipal de Educação - SME havia o cargo
de Assistente de Atividades Artísticas - AAA,
que lecionaria com alunos(as) da faixa etária
dos sete aos dez anos de idade, contemplando o então 1º grau. Havia também a possibilidade de atuar como educador(a) musical,
atuando com crianças de 4 a 6 anos que
frequentavam as Escolas Municipais de Educação Infantil -EMEIs.
Segundo a autora, os dois cargos demandam formação em Magistério e que, na
época, a Secretaria de Assistência Social era
a responsável pelo atendimento das crianças
menores (entre zero e três anos), que iam às
creches. Em 1983, com o início do mandato
do prefeito Mário Covas no município de São
Paulo, os cargos de especialistas em arte e
música foram extintos da educação infantil e
das primeiras séries do remoto 1º grau, pelo
fato de a alfabetização ter passado a ser o
foco educacional da então política vigente,
desta forma:
A educação infantil nesse governo passava por uma discussão grande a respeito
de seus objetivos, concepções e dimensões pedagógicas, porque era entendida como preparatória para as primeiras
séries e preventivas do fracasso escolar.
Pretendia-se a integração entre EMEI
(Escola Municipal de Educação Infantil) e EMEF (Escola Municipal de Ensino
Fundamental), no sentido de possibilitar
o sucesso da alfabetização na 1a série.
Além desse preparo stricto sensu, a pré-escola desenvolveria a estruturação da
linguagem; as funções importantes das
operações cognitivas e psico neurológicas, responsáveis pelo desenvolvimento
do raciocínio; a socialização e adaptação
da criança ao mundo que a cerca; e a
estimulação do ambiente para seu desenvolvimento. Nesse movimento, as EMEIs
passaram a ter salas de aula com mesas,
cadeiras e lousa para a realização de atividades de alfabetização (PIRES, 2006,
p. 15-16).
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Com a eleição do prefeito Jânio Quadros, em 1986, houve a implantação de um
currículo específico para as pré-escolas, Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs,
contemplado em um documento a respeito
dos 30 anos da educação no município. A
proposta curricular visava o desenvolvimento
cognitivo das crianças; porém, o foco estava
na matemática e na escrita:
Esse quadro teve como consequência a
ausência da música e das experiências
com as artes por parte das crianças. A
música aparecia, então, apenas em canções funcionais de higiene e bons costumes. Além disso, pela vacância do cargo,
as educadoras musicais desapareceram
e a música passou a entrar na escola
por intermédio da mídia; nesse momento
ocorreu uma total ausência de projetos de
musicalização das crianças pelas professoras, pois estas já não recebiam formação para essa área (PIRES, 2006, p. 16).

Pires (2006) elucida que em 1989, com
a gestão da prefeita de São Paulo, Luiza Erundina e com os educadores Paulo Freire e, em
seguida, Mario Sergio Cortella, na Secretaria
Municipal de Educação, a visão de educação
para crianças pequenas começou a mudar.
Segundo a autora, houve um trabalho
de consulta à rede municipal de educação,
a fim de verificar com os(as) docentes como
deveria ser a formação da criança na educação infantil paulistana. Interessante destacar
que foram consultadas também as crianças
da rede que, por meio de desenhos, tiveram
a chance de revelar como se daria a escola
de seus sonhos.
Tais acontecimentos possibilitaram o
Movimento de Reorientação Curricular no Município de São Paulo, com isso, houve a preparação e publicação de “documentos para
todas as áreas denominados Visão de área,
além de cadernos de relatos de prática, textos
teóricos de apoio e programas de formação
permanente para toda a rede” (PIRES, 2006,
p. 17):

[...] com base nas produções das crianças, foram estudados tanto a concepção
de educação infantil quanto o perfil da
professora de educação infantil. Esse
estudo valorizou as expressões das
crianças, rompeu com os estereótipos e
amenizou o entendimento das etapas de
desenvolvimento infantil (que haviam sido
amplamente difundidas durante o governo
anterior), abrindo-se, assim, espaço para
as artes, com ênfase ao desenho infantil. Contudo, a música continuou fora das
EMEIs, embora estivesse presente no documento de Reorientação curricular (São
Paulo, 1992), pois as professoras não se
consideravam com competência e formação para trabalhar com arte em nenhuma
de suas especialidades (ibid.).

Nesta ação de reorientação curricular,
Pires (ibid.) coloca que as creches, sob responsabilidade da Secretaria do Bem-Estar
Social e a cargo das Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs), passaram a rever o
papel educacional que lhes competia. Sendo
assim, elaboraram o seu documento de diretrizes pedagógicas, que passou a ter cunho
menos assistencialista e mais educacional.
Já no que alude à música, o seu ensino se
restringe ao canto e a construção de instrumentos musicais.
A autora enfatiza que as atividades musicais concretizadas nas creches “[...] mantiveram-se presas à visão de ensino que privilegiava a reprodução de repertório musical
existente, como cantigas de roda ou o repertório difundido pela mídia da época” (p. 18).
De 1992 até 1999, na gestão de Paulo Salim Maluf e Celso Pitta, foi apresentado
pelo governo federal o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil no ano de
1998, em que foi disponibilizado cópia do
documento para todos(as) os(as) docentes
de educação infantil das EMEIs de São Paulo.
Nos mesmos governos, a Secretaria Municipal de Educação lançou o documento: Organizadores de Áreas: educação infantil, elaborado pela Divisão de Orientação Técnica
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de Educação Infantil e Alfabetização - DOT-3.
Pires (2006) elucida que nesse documento a
música é compreendida como linguagem e
expressão. Entretanto, por mais que se buscassem avanços curriculares para a educação infantil, de acordo com a autora, a ideia
do educar crianças pequenas era de cunho
escolarizante, ou seja, visava antecipar os
conteúdos pedagógicos destinados especificamente ao Ensino Fundamental:
O objetivo principal do trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas municipais
de educação infantil – EMEI – foi preparar
as crianças para a alfabetização. Durante
três ciclos de um ano, cada criança aprenderia a se adaptar à nova realidade da
escola e descobriria que existe um mundo
novo e maior do que conhece em casa
[...] aprenderia a cuidar de suas coisas e
ter responsabilidade com elas [...] desenhos e rabiscos com as quais as crianças dão os primeiros passos para ler e
escrever [...]. O desenvolvimento integral
da criança é buscado através de vários
mecanismos e atividades (GENTIL apud
PIRES, 2006, p. 19).

Pires (2006) explana que nesses governos se iniciou o ensejo de transição das
creches, que passariam a ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.
Entretanto, tal transição se efetivou de fato no
ano de 2000, durante a gestão municipal da
Prefeita Marta Suplicy.
Após essa transição, as creches do município de São Paulo passaram a se chamar
Centro de Educação Infantil (CEI)2 e que, não
apenas a nomenclatura mudou, mas também
as formas de se enxergar tanto as crianças
quanto os(as) profissionais de creche.

Tal avanço rumo à qualidade ofertada
pelos CEIs pode ser averiguado, segundo
Pires (2006), na oferta de programas de formação docente, como, por exemplo, no curso de suplência denominado ADI-Magistério,
oferecido pela SME de São Paulo e pela Fundação Vanzolini, para os(as) professores(as),
em que, ao concluir o ensino fundamental,
era possibilitado o ingresso ao ensino médio,
mas como forma ‘profissionalizante’ para a
formação de professores(as).
Já nos anos de 2003 e 2004, foi ofertado o curso em nível superior de Licenciatura em Pedagogia vindo a graduar quatro mil
docentes da Rede Municipal de Educação,
através do Programa de Educação Continuada - PEC, em parceria com as universidades
públicas: PUC, USP e UNESP e também com
o apoio da Fundação Vanzolini.
De acordo com Pires (2006), nessa
gestão, foi retomado o Movimento de Orientação Curricular em que se iniciou o diálogo a
respeito de conceitos como: criança, culturas
infantis, linguagens infantis, leitura e letramento, em que os referenciais teóricos utilizados
tiverem filósofos e estudiosos como: Walter
Benjamin, Philippe Ariès, Manuel Jacinto Sarmento, Gilles Brougière, Ana Lúcia Goulart de
Faria e de bibliografia italiana.
Importante salientar, que a definição
desses conceitos possibilitou o diálogo a respeito da importância da presença da música
em ambiente de educação infantil, ou seja,
nos CEIs e EMEIs da Rede Municipal de São
Paulo. Para Pires (2006, p. 21), houve “grande investimento na formação das professoras
no sentido de se romper com antigos para-

“Centro de Educação Infantil (CEI) foi a nova designação dada por esse governo para as creches municipais, após aprovação do Decreto n° 41.588 de 28/12/01.” (PIRES, 2006, p. 20).

2
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digmas relacionados à linguagem musical e
sonora, tanto delas como das crianças”. Entretanto, relata que por mais que houvesse a
formação, muitos(as) docentes atuantes na
educação infantil não colocaram em prática
os conhecimentos adquiridos.
Segundo a autora, pelo fato de a Lei
5692/71 ter abordado a Arte como prática
polivalente, acabou por minimizar a importância da necessidade de estudo teórico e,
consequentemente, vindo a empobrecer o
contato dos(as) docentes com a área.
Apesar de a música ter sido contemplada como disciplina autônoma na nova LDB96, o espaço de tempo, ou seja, de 1971 até
1996, totalizando 25 anos de “[...] ausência,
perdeu-se a tradição; a música não pertence
mais à escola e, para que volte, é preciso
repensar os modos de implantação de seu
ensino e sua prática”. (FONTERRADA, 2008,
p. 10). Nesse sentido:
[...] temos professoras, em sua vivência de
escola, sem música e sem experiências
sonoras. Em sua formação profissional,
nos cursos de Magistério e Pedagogia,
não existe a disciplina Arte em qualquer
de suas manifestações. Como então esperar desses profissionais que entendam
a música como uma das linguagens da
infância? (PIRES, 2006, p. 23)

MUSICALIZAÇÃO EM AMBIENTE DE
CRECHE
A música sendo estimada como linguagem e, por conseguinte, como causadora de
conhecimento, está presente na vida diária
dos indivíduos de modo intensa, ou seja, vê-se na mídia, através do rádio e da televisão,
rádio; nas instituições escolares, por meio da
mediação do(a) professor(a) e/ou através de
aparições espontâneas concretizadas pelas
crianças em suas brincadeiras, bem como,
na família e em outros momentos de convívio social. Deste modo, a linguagem musical,
com base em arranjos sonoros (organização

dos sons), assume peculiaridades próprias,
carecendo ser compreendida como (BRASIL,
1998b):
[...] produção – centrada na experimentação e na imitação, tendo como produtos
musicais a interpretação, a improvisação
e a composição; apreciação – percepção
tanto dos sons e silêncios quanto das
estruturas e organizações musicais, buscando desenvolver, por meio do prazer
da escuta, a capacidade de observação,
análise e reconhecimento; reflexão – sobre questões referentes à organização,
criação, produtos e produtores musicais
(BRASIL, 1998b, p. 48).

Deste modo, a inclusão da música em
ambiente de creche torna-se indispensável
aos bebês e crianças, pois sua linguagem
torna viável a ocorrência do “[...] desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso
meio de integração social.” (idem, p. 49).
Para o RCNEI, o ambiente sonoro e a
mediação do(a) educador(a), ao ofertar e
oportunizar o comparecimento da música em
distintos momentos do dia a dia da creche,
faz com que bebês e crianças principiam no
seu procedimento de musicalização de maneira intuitiva.
Eventos em que os(as) professores(as)
cantam cantigas de ninar e de roda, proporcionam brincadeiras cantadas, com parlendas,
rimas, entre outras, e com isso, ao reconhecer o fascínio que tais brincadeiras musicais
desempenham, faz com que as crianças se
maravilhem com o que ouvem, respondendo
às ações docentes, proporcionando ocasiões
significativas para seu desenvolvimento e na
afinidade afetiva com os(as) adultos(as).
Sendo assim, nestas interações que se
constituem, as crianças edificam um repertório que lhes permite principiar sua comunicação através do universo sonoro:
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Os bebês e as crianças interagem permanentemente com o ambiente sonoro
que os envolve e – logo – com a música,
já que ouvir, cantar e dançar são atividades presentes na vida de quase todos os
seres humanos, ainda que de diferentes
maneiras. Podemos dizer que o processo
de musicalização dos bebês e crianças
começa espontaneamente, de forma intuitiva, por meio do contato com toda a
variedade de sons do cotidiano, incluindo
aí a presença da música, nesse sentido,
as cantigas de ninar, as canções de roda,
as parlendas e todo tipo de jogo musical
têm grande importância, pois é por meio
das interações que se estabelecem que
os bebês desenvolvem um repertório que
lhes permitirá comunicar-se pelos sons;
os momentos de troca e comunicação
sonoro-musicais favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem como a
criação de vínculos fortes tanto com os
adultos quanto com a música (BRITTO,
2003, p. 35).

O RCNEI (BRASIL, 1998b) elucida que
os bebês balbuciam e cantarolam difíceis linhas melódicas por eles idealizadas até, quase, os dois anos de idade, além de, copiarem
os sons que ouvem, tais como os ruídos, encontrando, assim, suas possibilidades e potencialidades vocais.
As crianças também interagem com
brinquedos e objetos sonoros dispostos pelos(as) docentes, sendo tais objetos estruturados, ou seja, com viés musical (brinquedos
que imitam instrumentos musicais) ou aqueles de largo alcance, por exemplo, materiais
de sucata que podem estabelecer jogos assinalados pelo exercício motor e sensorial.
Kandinsky (1990) sugere considerar a
arte a partir do envolvimento de todos os sentidos. Segundo este autor, cada linguagem
artística se constitui pelo uso peculiar de sentidos próprios, isto é, a música por meio dos
sons, a pintura por meio das formas e cores
etc. Entretanto, para compreender cada linguagem, é necessário lançar mão de todos
os sentidos. Portanto, para entender uma mú-

sica, precisa-se fazer uso da linguagem do
movimento, ou seja, da dança!
Admirável ponderar que o processo
de musicalização infantil não se equipara a
reprodução de canções existentes, tal como
usualmente ocorre nos ambientes de creche
em determinados momentos como: horários
de refeições etc. em que docentes e crianças fazem uso de canções repetitivas apenas
para demonstrar que estavam a cantar e/ou
ainda, como maneira de controlar os corpos
das crianças, tornando esse momento mecânico e suprimindo qualquer probabilidade
de empregar a música como uma sugestão
de socialização, aprendizagem e desenvolvimento.
É elementar que se compreenda que a
musicalização na infância não está conectada
ao aprendizado de instrumentos musicais ou
a repetição de canções e cantigas descontextualizadas e decoradas. Práticas estas que,
infelizmente, ainda são frequentes no âmbito
educacional da pequena infância.
Loureiro (2001) assinala que a música
auxilia em outras potencialidades do(a) pequeno(a), em que a prática desta necessita
ser um ato de “desprendimento prazeroso”,
que esteja em comunhão com as experiências das crianças. Em conformidade com esta
autora, Brito (2003) esclarece que não deve
haver a determinação do domínio de um instrumento, o que pode afligir a sensibilidade e
a criatividade da criança.
Evidencia-se, com tais apontamentos,
que a música contribui com a aprendizagem
e o desenvolvimento da criança, aspirando
que essa não seja somente uma prática sem
conexão com o contexto ao propor o desenvolvimento da sensibilidade musical e demais
potenciais da criança, dentre elas, a perspectiva corporal, ao dançar (se movimentar) na
presença de músicas.
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Pires (2006) concluiu em sua pesquisa
que na maior parte dos casos, os(as) professores(as) de creche agem como reprodutoras
de produtos culturais disponíveis no mercado, não sendo, assim, nem ouvintes e nem
criadoras dos sons presentes nos espaços.
Para a autora, este acontecimento faz com
que os(as) docentes se avistem como “[...]
incompetentes para criar e ouvir sons outros
que não aqueles aos quais estão acostumadas, pois ‘nunca estudaram música’, ou seja,
para elas, para se trabalhar com música é
necessário ser instrumentista ou ter estudado
a área de arte” (p. 56).
A ocorrência de a formação continuada
e inicial dos(as) professores(as) não abarcar
experiências sonoras, faz com que eles(as) se
inclinem a descobertas com o som, com isso,
não consolidam pesquisas sonoras nem mesmo “[...] exercícios de escuta e apreciação
musical, essas profissionais acabam por limitar na creche o trabalho com essa linguagem,
ficando assim restritas ao limitado repertório
dos meios de comunicação” (PIRES, 2006,
p. 66).
Como então deveriam ser administradas
as práticas educacionais dos(as) docentes de
creche quanto à metodologia para a musicalização? Ao encontro deste questionamento, Lino (2006) sugere que o(a) professor(a)
deve vivenciar diversas experiências sonoras
através da expressão e percepção do som,
provocando um procedimento de comunicação. Para este autor, o(a) docente necessita
“[...] ficar atento à sua própria expressão musical, ao uso do seu corpo na sala de aula, à
maneira como se movimenta, como respira,
como fala, como canta, como articula as palavras, como anda, como se comunica com
seus alunos” (LINO, 2006, p. 69).

Por conseguinte, os(as) profissionais
de creche precisam estabelecer uma relação
com as crianças, que contemple a inclusão
de suas linguagens, a fim de que a música
seja fincada em seu trabalho sem a obrigação
de “dar aula”. De tal modo, devem-se estar
atentos à escuta à observação, de modo que
possam abranger a edificação das culturas
musicais infantis por parte dos(as) pequenos(as), pois:
Ao considerar as vozes e perspectivas
das crianças, compreende-se que o trabalho pedagógico realizado nas instituições de educação infantil, se concretiza
enquanto um encontro entre as crianças e
os adultos num movimento dialético onde
uma parte vem das crianças e outra dos
adultos. Nesse sentido, a relação entre
os educadores(as) e as crianças é fundamental para a construção dos conhecimentos a respeito de si e do outro, favorecendo as relações afetivas, de proteção e
bem-estar das crianças, contribuindo para
a formação de autoestima e autoimagem
positivas (SÃO PAULO, 2014a, p. 16).

De acordo com Zoccatelli (2003), é
função dos(as) docentes de creche oferecer
subsídios que permitam às crianças se manifestarem através de significados e emoções
por meio de condições apropriadas que beneficiem atividades de: comunicação, exploração e jogo. Compete, deste modo, aos(às)
professores(as) contemplar circunstâncias
“curiosas”, que conduzam à pesquisas musicais a serem legitimadas e realizadas pelas
crianças, ou seja, contextos em que os(as)
pequenos(as) possam ficar à vontade na
ação de elaboração e descoberta de conhecimento musical.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, deste modo, assim como afirma Jeandot (2002) que, sendo a música uma
linguagem, é imprescindível adotar, com semelhança a esta, o mesmo artifício adotado quanto
ao desenvolvimento da linguagem falada. Ou seja, deve-se sujeitar, de maneira dialógica, a
criança à experiência musical.
Assim sendo, os(as) adultos(as) necessitam estar preparados(as) e abertos(as) para
ouvir a linguagem musical das crianças, já que as produções sonoras realizadas por elas
necessitam ser respeitadas pelos(as) adultos(as) para que aconteça o processo de “despertá-las” para a música. Nesse sentido, Malaguzzi (apud ZOCCATELLI, 2003) e lucida que:
[...] para se tornar um adulto ouvinte, há que se ter sido uma criança ouvinte e ouvida, que tenha
tido a oportunidade de falar sobre aquilo que ouviu e produziu. [...] O convite é para aquele que
sabe escutar o que às vezes está à nossa volta e não temos tempo e paciência para escutar...
Nossa teoria diz que se não aprendermos a escutar as crianças teremos dificuldades para aprender a arte de estar e conversar com elas. Não só será difícil, como talvez impossível compreender
como e por que pensam e falam, como fazem, pedem, supõem, teorizam, desejam; quais as descobertas das crianças, o que preferem, para entender como realizam explorações e fazem suas
escolhas, para chegar a atingir bons resultados de conhecimento (p. 39).

Portanto, vê-se que faz parte do trabalho com musicalização o aprendizado com as
crianças, escutando-as e vendo-as de maneira a favorecer o amparo às suas “[...] produções
sonoras, movimentos corporais, objetos utilizados, as pequenas composições, as escolhas
[...]” (PIRES, 2006, p. 83).
Assim sendo, é necessário estar atento(a) às experimentações e às explorações e hipóteses levantadas por cada criança, bem como aos tempos que cada uma leva para interiorizar
os sons que as rodeiam. Para Pires (2006), todas as produções sonoras dos(as) pequenos(as)
são formidáveis e admiráveis:
Em meus registros de observação, pude acompanhar a beleza da descoberta que se transforma
com o olhar reluzente e feliz do pequenininho e da pequenininha e que vai tomando maior forma,
à medida que ele ou ela vai dominando mais e mais o objeto ou o som descoberto. Sua identidade torna-se mais evidente, sua paisagem sonora mais clara, ele ou ela torna-se mais presente
em seu universo (ibid., p. 83).

Logo, contemplam-se as propostas de Pires (2006) quando a mesma coloca que não
é necessário que o(a) professor(a) seja musicista para se tornar um(a) ótimo(a) ouvinte e
provocador(a)/estimuladora) de invenções musicais nas crianças. Apesar disso, Brito (2003)
esclarece que:
Trazer a música para nosso ambiente de trabalho exige, prioritariamente, uma formação musical
pessoal e também atenção e disposição para ouvir e observar o modo como bebês e crianças
percebem e se expressam musicalmente em cada fase de seu desenvolvimento, sempre com o
apoio de pesquisas e estudos teóricos que fundamentam o trabalho (p. 35).

Para a autora, o trabalho com musicalização não deve desconsiderar que a criança é
um ser “brincante”, e que, brincando, inventa música, constituindo uma relação metafórica
e dialética, pois “[...] transforma-se em sons, num permanente exercício: receptiva
e curiosa [...]” (ibid., p. 35) e, ainda, ao pesquisar materiais e objetos, a criança
descobrirá novos instrumentos, sendo inventiva de melodias e ritmos.
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O LÚDICO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Através do lúdico podemos proporcionar diferentes maneiras da criança participar
do processo de aprendizagem de maneira significativa e esta pesquisa pretende analisar as
contribuições do lúdico no processo de ensino e aprendizagem do educando. O uso de atividades
lúdicas, brincadeiras e brinquedos podem contribuir favoravelmente na interação social do
educando com os demais colegas de sala de aula, sendo portanto, indispensável recurso no
processo de aprendizagem das diversas linguagens educativas. O lúdico vem ligar de forma
divertida e prazerosa cada criança, a uma aprendizagem ativa e contínua, repleta de significados,
capaz de aprimorar a criatividade, autonomia e criticidade de cada educando.

Palavras-chave: Aprendizagem; Lúdico; Criatividade; Autonomia.
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INTRODUÇÃO

O

estudo realizado tem por objetivo verificar a contribuição do lúdico na alfabetização da criança. Ao longo dos anos, a educação tem se responsabilizado com
a formação de um indivíduo crítico, responsável e atuante na sociedade a qual

pertence.

O lúdico é fundamental para a aquisição de conhecimentos, recreação, informação e
interação necessárias ao desenvolvimento da criança. Percebe-se a necessidade da aplicação
coerente de atividades que despertem o prazer na vida dela.
Este estudo visa relatar a importância que o lúdico exerce no cotidiano deste pequeno
indivíduo, seja no desenvolvimento emocional ou no da leitura e escrita.
Ele procura averiguar de que modo e com quais medidas o educador pode auxiliar a
criança no processo de sua formação, despertando seu interesse e curiosidade, seu senso
crítico e sua vontade em relacionar-se socialmente, com a utilização das ferramentas que o
próprio lúdico oferece.
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O LÚDICO E A CRIANÇA
Através do lúdico a criança relaciona-se com o mundo aumentando assim suas
experiências sociais. O lúdico proporciona
à criança uma grande satisfação, alegria e
envolvimento contribuindo para uma aprendizagem mais prazerosa, pois lida diretamente
com os sentimentos e emoções.
Para Jean Piaget:
A criança pequena começa espontaneamente a exteriorizar sua personalidade e
suas experiências interindividuais graças
aos diferentes meios de expressão que
está a sua disposição: desenho, modelagem, o simbolismo do jogo a representação teatral, o canto etc., mas sem uma
educação apropriada que consiga cultivar
esses meios de expressão e encorajar as
primeiras manifestações estéticas, a ação
do adulto, do meio familiar ou escolar tendem em geral a frear ou contrapor-se às
tendências artísticas ao invés de enriquecê-las (PIAGET, 1954 p.68).

Uma das funções básicas da escola é
a de preparar os seus alunos para o futuro,
para que estes possam tornar-se adultos responsáveis com o seu papel na sociedade. A
criança tem inicialmente seu comportamento
moldado conforme suas vivências familiares
e posteriormente, as escolares.
A educação infantil possui uma grande
responsabilidade em relação à formação do
indivíduo, devido ser o primeiro contato da
criança com um novo grupo fora do seu meio
familiar, sendo necessário um preparo para lidar com esse sujeito que necessita desenvolver a capacidade de integrar-se com o outro.
Portanto, a Educação Infantil destaca-se como um período importante no qual a
criança constrói os alicerces necessários à
sua afetividade, socialização e inteligência,
proporcionando um desenvolvimento infantil
integral e harmônico,

Educar é adaptar a criança a um ambiente
social adulto, em outras palavras é mudar
a constituição psicobiológica do indivíduo
em termos de totalidade das realidades
coletivas às quais as comunidades conscientemente atribuem um certo valor. Há,
portanto, dois termos na relação constituída pela educação: por um lado o indivíduo em crescimento; por outro os valores
sociais, intelectuais e morais nos quais o
educador está encarregado de iniciar o
indivíduo (PIAGET, 1975 p. 42.

Nesse sentido, as atividades envolvendo o lúdico possibilitam que a criança se conheça melhor e também estabeleça relação
com o outro. O papel do lúdico na melhoria
do desenvolvimento cognitivo das crianças
pode ser trabalhado no aprendizado de um
jogo ou de uma brincadeira que fortalece a
aprendizagem, principalmente no campo do
raciocínio lógico-espacial, da memória, entre
outros.
As atividades envolvendo o lúdico além
de contribuir com o desenvolvimento cognitivo da criança também é importante para
o seu desenvolvimento motor uma vez que
oferece à ela a possibilidade para que esta
possa se mover livremente e assim conhecer
melhor seu próprio corpo. O movimento tem
papel crucial no desenvolvimento humano;
através deles, vai-se adquirindo mais controle e equilíbrio do corpo. O movimento aliado
ao lúdico resulta num conjunto de atividades
coordenadas.
A linguagem corporal, desenvolvida
através das atividades lúdicas, se constitui
como uma área de conhecimento muito importante e mesmo necessária para ser trabalhada na Educação Infantil, pois contribui no
desenvolvimento afetivo das crianças, e ainda
no desenvolvimento social se faz presente.
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O LÚDICO E A APRENDIZAGEM DAS
CRIANÇAS
A criança demonstra sua curiosidade,
se reconhece como indivíduo e passa a interagir com o outro, através das brincadeiras,
nos momentos onde passa a compreender
seus limites e possibilidades de fazer parte
de um grupo social, aprendendo e se apropriando das regras sociais, éticas e morais de
comportamentos e de sua cultura.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil:
A proposta pedagógica das instituições
de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos
de apropriação, renovação e articulação
de conhecimentos e aprendizagens de
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à
confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com
outras crianças (BRASIL, 2010, p.18).

As brincadeiras fazem parte da rotina
dos alunos, mas muitas vezes não são utilizadas como algo importante para a formação
dos indivíduos. O lúdico pode servir de ferramenta para o trabalho diário do educador,
pois através dos momentos de atividades lúdicas a criança interage melhor, conhecendo
a si mesma e ao próximo, adquirindo conhecimentos, compreendendo limites e valores
para a vida em comunidade.
As atividades lúdicas promovem o desenvolvimento geral da criança, isso é motor,
emocional, neurológico e social. No trabalho
com crianças podemos utilizar atividades de
coordenação motora como recorte, colagem,
dobradura e modelagem através de jogos,
atividades lúdicas e de equilíbrio, no lugar de
atividades de memória e repetição.
O principal objetivo dos educadores da
educação infantil, nos últimos tempos, tem
sido o de acompanhar o desenvolvimento
emocional e social de cada criança, utilizan-

do ambientes adequados e jogos prazerosos
e educativos que agucem a criatividade do
educando, permitindo que ele possa perceber
sua capacidade de realizar tarefas variadas.
Segundo Novaes (1992, p. 28): “O ensino,
absorvido de maneira lúdica, passa adquirir
um aspecto significativo e efetivo no curso de
desenvolvimento da inteligência da criança”.
A realização de atividades lúdicas podem favorecer consideravelmente o processo
de ensino e aprendizagem no qual a criança está inserida. Em contato com o lúdico,
a criança pode desenvolver concentração
e desenvolver as demais áreas do conhecimento, pois o uso do lúdico no processo de
aprendizagem ajuda no desenvolvimento da
coordenação motora, melhorando com isso
a relação da teoria com a prática (NOVAES,
1992, p. 28).
As atividades lúdicas, com certeza, são
instrumentos capazes de fazer do ambiente
escolar um lugar mais alegre e agradável,
permitindo maior conhecimento na vida do
aluno, pois toda atividade lúdica possui valor cultural e possibilita a convivência com
diversos gêneros, levando assim o aluno a
refletir criticamente sobre diversos assuntos,
desenvolvendo com isso sua autoestima e
sensibilidade (NOVAES, 1992, p. 28).
O favorecimento da relação das atividades lúdicas com o desenvolvimento da criança, na atualidade, tem sido um dos maiores
desafios da vida escolar, pois se faz necessário que tal prática não seja desvinculada da
teoria, mas sim seja um complemento para um
melhor entendimento do trabalho e das muitas
atividades realizadas na educação infantil, favorecendo o desenvolvimento de outras potencialidades da criança (NOVAES, 1992, p. 28).
Cabe aos educadores observarem os
educandos durante o processo de ensino e
aprendizagem, utilizando neste momento o lúdico como instrumento de construção social
(NOVAES, 1992, p. 28).
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O LÚDICO E O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
Apesar da grande importância que o lúdico exerce na vida da criança, ela não sabe,
na maioria das vezes, como fazer isso em
grupo, demonstrando com isso sua grande dificuldade para viver em sociedade. O professor é essencial para o desenvolvimento desse
processo e deve ter objetivos pedagógicos
que utilizem de estratégias específicas, indo
ao encontro dos interesses de cada turma
(ALMEIDA, 2003).
A proposta atual para a alfabetização
é alfabetizar através do letramento. Segundo
Soares, nosso desafio se constitui em “alfabetizar letrando, ou letrar alfabetizando, pela
integração e articulação das várias facetas do
processo de aprendizagem inicial da língua
escrita [...]” (2004, p. 22).
A alfabetização e o lúdico devem ser inseparáveis. O ambiente lúdico é o mais apropriado para a aprendizagem. Para a criança
tudo se torna brinquedo. Na alfabetização e
no letramento ela brinca com propósitos e objetivos específicos, sempre com um olhar pedagógico, pontual do professor, estimulando
o pensamento, desenvolvendo a inteligência,
fazendo com que a criança alcance diferentes
níveis de desenvolvimento.
Vygotsky (1987) afirma que na brincadeira “a criança se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além de
seu comportamento diário; no brinquedo, é
como se ela fosse maior do que ela é na realidade” (p. 117). Falar em brincadeira geralmente nos faz pensar em algo que não tenha
importância, que não faz parte das atividades
de um adulto. Não existe brincadeira sem intenção e organização, que não sejam previamente estabelecidas.

Para que a aprendizagem se dê progressivamente se faz necessário que o planejamento seja voltado para o sucesso de
um projeto, isto é, cada atividade deve ser
bem articulada com as demais, e para que
esse processo seja eficiente se faz necessário aprender com prazer. Nesse enfoque, Antunes (1998, p. 37) destaca que:
Jamais pense em usar jogos pedagógicos sem um rigoroso e cuidadoso planejamento, marcado por etapas muito
nítidas e que efetivamente acompanhem
o processo dos alunos, e jamais avalie
qualidade do professor pela quantidade
de jogos que emprega, e sim pela qualidade dos jogos que se preocupou em
pesquisar e selecionar (ANTUNES, 1998,
p. 37).

A alfabetização apresentada de maneira divertida é capaz de construir seu próprio
aprendizado, por isso é muito importante que
o professor faça um planejamento diversificado que favoreça o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da aprendizagem da criança,
proporcionando atividades desafiadoras que
permitam tal desenvolvimento em sua totalidade.
O professor deve compreender a relevância do aspecto lúdico para a criança ter
uma aprendizagem realmente significativa,
não bastando oferecer espaços adequados,
materiais apropriados e repertórios relevantes, mas também a necessidade da presença
de adultos sensíveis, atentos na transformação do ambiente escolar em um local onde
predomina o lúdico.
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A alfabetização realizada e construída
através do lúdico possibilita a aprendizagem
da leitura e escrita, por meio de um maior
contato com diversos textos e diferentes gêneros literários, que estimulem a aprendizagem de forma prazerosa e eficiente, permitindo assim que a criança se torne um ser
ativamente social.

Atualmente, a formação lúdica dos professores tem sido uma preocupação constante
para aqueles que acreditam na necessidade
de transformar o ambiente escolar presente.
Segundo Nóvoa (1991, p. 34):
não é possível construir um instrumento
pedagógico para além dos professores,
isto é, que ignore as dimensões pessoais e profissionais do trabalho docente.
não quer dizer, com isto, que o professor
seja o único responsável pelo sucesso
ou insucesso do processo educativo. no
entanto, é de suma importância sua ação
como pessoa e como profissional (NÓVOA, 1991, p. 34).

JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO
Falar em brincadeira geralmente nos
faz pensar em algo que não tenha importância, que não faz parte das atividades de um
adulto. Tanto Piaget (1978) quanto Vygotsky
(1987) informam que, no jogo e no brincar,
a criança consegue submeter-se às regras
como fonte de prazer.

A alfabetização apresentada de maneira divertida é capaz de construir seu próprio
aprendizado, por isso é muito importante que
o professor faça um planejamento diversificado que favoreça o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da aprendizagem da criança,
proporcionando atividades desafiadoras que
permitam tal desenvolvimento em sua totalidade (VYGOTSKY, 1987).
Podemos afirmar que é necessário a
preparação de um ambiente favorável ao lúdico, exigindo das instituições de ensino planejamento e organização de espaços e tempos que favoreçam o processo de ensino e
aprendizagem.
O professor deve compreender a relevância do aspecto lúdico para a criança ter
uma aprendizagem realmente significativa,
não bastando oferecer espaços adequados,
materiais apropriados com repertórios relevantes, mas também a necessidade da presença de adultos sensíveis, atentos na transformação do ambiente escolar em um local
onde predomina o lúdico (VYGOTSKY, 1987).
A alfabetização realizada e construída
através do lúdico possibilita a aprendizagem
da leitura e escrita, por meio de um maior contato com diversos textos e diferentes gêneros
literários, que estimulem a aprendizagem de
forma prazerosa e eficiente, permitindo assim
que a criança se torne um ser ativamente social (VYGOTSKY, 1987).

Em relação à alfabetização, para Vygotsky (1991) a brincadeira também contribui
para o desenvolvimento da língua escrita na
medida em que a simbolização do jogo abre
espaço para a expressão gráfica, seja por
meio do desenho, seja por meio da escrita
propriamente dita.
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ALFABETIZAÇÃO E AS PRÁTICAS
DOCENTES
A alfabetização é um período da vida
escolar da criança de grande importância,
pois é um momento único para o processo
de formação neurológica e pessoal da criança. As salas de aula devem apresentar um
ambiente alfabetizador, agradável e estimulante, que traga novidades para os educandos
(ALMEIDA, 1978).
O educador deve ser repleto de dinamismo para ter maior facilidade no trabalho
com o lúdico. As atividades servem para estimular o processo de ensino e aprendizagem
e não podem ser deixadas de lado, principalmente pelo professor-alfabetizador (ALMEIDA,
1978).
A escola deve facilitar a aprendizagem,
e criar, através de atividades lúdicas, um ambiente alfabetizador que favoreça a aquisição
de autonomia da criança no processo de
aprendizagem, facilitando assim o desenvolvimento integral da mesma.
Almeida (1978) afirma que,
os jogos não devem ser fins, mas meios
para atingir objetivos. Estes devem ser
aplicados para o benefício educativo.
Também, será analisado de que forma o
professor deve planejar uma prática pedagógica que otimize e facilite a inclusão
do jogo e a brincadeira na escola, levando em consideração o duplo aspecto de
servir ao desenvolvimento da criança,
enquanto indivíduo, e à construção do
conhecimento, os quais estão fortemente
interligados (ALMEIDA, 1978).

Por meio das atividades lúdicas, das
brincadeiras e dos brinquedos as situações
de aprendizagem podem se dar de maneira
significativa, possibilitando que o educando
obtenha sucesso no processo de alfabetização e letramento.
Para Ferreiro e Teberosky:
Cada criança desenvolve sua própria maneira de aprender a ler e escrever, buscando construir seu conhecimento através
da elaboração de hipóteses e do produto de um conflito cognitivo que permita
ela avanços frente ao sistema de escrita
(FERREIRO; TEBEROSKY).

Freire ressalta a importância do ato de
ler como algo capaz de se relacionar com
a criticidade do educando, permitindo que o
mesmo realize a sua leitura de mundo. Cada
indivíduo é único e terá suas próprias leituras
do mundo ao qual pertence, possibilitando-o
conhecer a realidade em que está inserido.
A linguagem e a realidade do indivíduo
estão ligadas de maneira dinâmica, sendo necessário para realização da leitura, fazer uma
relação do texto lido com o contexto vivenciado, permitindo com isso uma leitura real:
O ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se
alonga na inteligência do mundo. A leitura
do mundo precede a leitura da palavra,
daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura
daquele (FREIRE,1989).

Através do lúdico podemos desenvolver
atividades que tornem as crianças capazes
de conhecerem os valores éticos e morais, e
de se integrarem socialmente, através de uma
alfabetização real e prática.
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Para ensinar novos conteúdos se faz
necessário que os educadores busquem frequentemente novas formas de ensinar que sejam atrativas, que atendam as necessidades
e preferências dos alunos.
A sociedade atual espera que a criança aprenda a ler e a escrever muito cedo e
que adquira conteúdos diferentes e novos
a cada dia, pois acreditam que assim o desenvolvimento intelectual se dará de maneira
mais eficaz e permitirá que o indivíduo vença
socialmente e profissionalmente. É muito importante que a escola esteja pronta para receber uma criança repleta de energia, capaz
de fazer suas próprias escolhas e utilizar sua
criatividade,
Segundo Vygotsky (1994),
Para compreender a passagem de um estágio de desenvolvimento da criança para
outro, somente é possível através das
brincadeiras que ela realiza, uma vez que
o brincar emerge de uma necessidade infantil. O lúdico é de extrema importância
para o desenvolvimento do aluno, por ser
uma necessidade da criança se utilizar
das brincadeiras para vivenciar situações
como, por exemplo, de socialização, apropriação de valores e costumes, portanto,
situações não somente de prazer, mas
também conflituosas (VYGOTSKY, 1994),

Muitos profissionais da educação, como
muitos familiares e participantes da sociedade
acreditam que as atividades lúdicas são desnecessárias e pouco produtivas no processo
de ensino e aprendizagem. Muitos acreditam
que é impossível aprender brincando.

Através dos jogos e brincadeiras as
crianças podem vivenciar momentos de experiências arrebatadoras que permitam que elas
se expressem, interajam socialmente com o
grupo do qual fazem parte.A alfabetização,
com base nas atividades lúdicas é vista de
maneira prazerosa, tanto para o professor
como para a criança, pois o lúdico é um grande facilitador da aprendizagem (VYGOTSKY,
1994).
As atividades lúdicas, durante o desenvolvimento da criança, se tornam grandemente significativas, pois permite que a mesma
reconstrua e invente a melhor maneira de se
adaptar ao processo de aprendizagem, permitindo sua evolução na aquisição da linguagem
escrita. É importante destacar que os jogos e
as atividades lúdicas, devem ser planejados
com antecedência para que possam ser utilizados pelo educador no ambiente escolar
(VYGOTSKY, 1994).
O desenvolvimento através do lúdico
facilita a aprendizagem, promove a interação
integral do indivíduo e colabora com a construção do seu conhecimento. O professor é
muito importante nesse processo, e deve ser
visto como essencial. Ele certamente deve ter
objetivos pedagógicos que incluam as atividades lúdicas no processo de alfabetização,
e essas devem ser direcionadas ao ato de
aprender, provocando uma mudança cognitiva e afetiva capaz de aguçar a curiosidade
da criança para a realidade social em que faz
parte. O jogo, o brinquedo e as brincadeiras,
bem como o uso da criatividade, devem ser
compreendidos como instrumentos essenciais no processo educacional, capazes de
contribuir com o desenvolvimento da criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o desenvolvimento intelectual e a interação social do educando com os integrantes
do ambiente escolar, sua confiança, sua identidade e personalidade também estão sendo desenvolvidas. Os momentos de afetividade vividos pelos educandos são essenciais para a construção do
seu conhecimento e podem influenciar suas escolhas, tanto pessoais, quanto educacionais e sociais.
O educador deverá aprender a trabalhar com sentimentos e emoções dos alunos para servir
de mediador no importante processo de ensino e aprendizagem. A motivação também é capaz de
influenciar o desenvolvimento do educando, pois é através dela que a criança se interessa em se
esforçar mais para aprender, inclusive os conteúdos mais complexos. Porém, se a criança se mostrar
desmotivada ou com problemas afetivos, a aprendizagem se apresentará comprometida.
O jogo ajuda no progresso do educando na escola e nas tarefas e atividades que permitem
seu autoconhecimento, favorecendo a interação dele com as demais crianças e outros adultos à
sua volta, como pais, professores, familiares e profissionais da escola. A oportunidade de expressão
afetiva e emocional dos educandos através do uso de jogos pode se tornar mais fácil se o ambiente
escolar for favorável para isso, e a função de preparar esse ambiente é do adulto que está trabalhando com eles.
A atividade lúdica é responsável pelo desenvolvimento psicológico, neurológico, afetivo e social
do indivíduo. O jogo existe há muito tempo, tanto quanto a vida humana, fazendo parte da existência e essência do indivíduo. O ensino utilizando meios lúdicos é capaz de proporcionar um espaço
adequado para o processo de estudo e aprendizagem, estimulando assim o desenvolvimento do
educando em todas as áreas de conhecimento.
É muito importante o entendimento da utilização dos jogos, dos brinquedos educativos e das
brincadeiras, para que haja desenvolvimento e trocas de conhecimento. Por meio dos jogos, dos
brinquedos e das brincadeiras podemos desenvolver nos educandos valores sociais e permitir que
eles assimilem sua rotina diária.
Para que o jogo educativo seja utilizado de maneira adequada, se faz necessário que tais momentos sejam avaliados pedagogicamente, permitindo que, tanto professor como aluno, alcancem
os objetivos propostos no planejamento da escola.
As atividades lúdicas desempenham um papel importante no ensino e na aprendizagem e
são momentos de simplicidade natural na vida das crianças. Desde muito tempo atrás, no início da
civilização, já existe o ato de brincar na vida do ser humano. Com o passar dos anos foi diminuindo
os espaços onde os indivíduos, independente da sua idade, podem realizar atividades lúdicas.
Muitas crianças utilizam os jogos como facilitador de comunicação com a sociedade, e através
dos jogos a criança conhece a comunidade a qual pertence. A criança necessita dizer o que pensa,
o que acredita, se fazendo necessário preparar o seu espaço de aprendizagem, para assim levarmos
cada uma a ter participação coletiva com a turma. Para Piaget,
Os jogos tornam-se mais significativos à medida que a criança se desenvolve, pois, a partir da
livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstruir objetos e reinventar as coisas, o
que exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação deve ser realizada ao longo da infância
e consiste numa síntese progressiva da assimilação com a acomodação (PIAGET, 1978).

Podemos concluir que o jogo é uma estratégia de trabalho muito útil para o trabalho do educador. Através de atividades lúdicas o professor pode apresentar diferentes conteúdos de
diversas maneiras e facilitar a compreensão desses conteúdos de maneira prazerosa.
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A OCUPAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Este trabalho aborda a importância dos conhecimentos na educação infantil, tendo como
objetivo avaliar a ocupação dos tempos e espaços, mostrando o lado positivo, da escola em
ter no seu planejamento um lugar onde as crianças possam fazer suas atividades programadas
e planejadas, indicando avanços para a ocupação dos espaços, a otimização do tempo e a
certeza de que o brincar é um recurso fundamental na infância. Por meio da pesquisa ressalta-se
que é imprescindível repensar o preparo dos espaços e melhorar o uso do tempo, dando mais
importância à Educação Infantil.

Palavras-chave: Educação Infantil; Tempos; Espaços; Criança.
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INTRODUÇÃO

D

iversos educadores têm feito estudos de como dar um melhor significado à educação infantil. Para essa ação ocorrer é preciso um novo olhar para a criança
dessa faixa de idade. A criança tem que ser valorizada, enquanto criança e a
escola deve oferecer diferentes experiências, como a organização do tempo e do espaço nas
escolas infantis que contribui para isso.
Diante dessa necessidade, este artigo tem como objetivo geral fazer uma análise a
respeito da organização dos tempos e espaços nas escolas de Educação Infantil (EMEI),
avaliando as ações que devem desenvolver. Como objetivos específicos refletir, analisar o
projeto pedagógico da escola e incluir a organização do espaço e do tempo na educação
infantil; perceber quais são as experiências vividas pelos alunos; ampliar seus conhecimentos
valorizando o tempo e os espaços na prática educativa.
A Educação Infantil passa a fazer parte da Educação Básica, de acordo com a Lei nº
12.796, de quatro de abril de 2013, que altera a LDB n. 9394/96, estabelecendo que as
crianças com quatro anos de idade devem ser matriculadas. De acordo com a Orientação
Normativa Paulistana 01/2015, uma das ações diz que:
A relação indissociável entre proposta pedagógica e espaço físico, entendendo o espaço como
elemento que concretiza a pedagogia da infância à medida que, cotidianamente, vai se constituindo diferentes ambientes que considerem todas as dimensões humanas potencializadas nas
crianças: o imaginário, o lúdico, o afetivo, a segurança, as interações, as descobertas, a brincadeira, a liberdade, a autonomia, a corporeidade e a construção da identidade positiva dos bebês
e crianças (BRASIL, 2015).

Assim, a pedagogia deve ser focada no direito da criança de ter uma infância feliz e com
saúde, respeitando as diversas formas de viver essa fase, e lembrando que cuidar e educar
na educação, são indissociáveis.
Para organizar o espaço educativo, a escola precisa oferecer no dia-a-dia, ações que
estimulem o processo educativo, recursos que colaborem para desenvolver a aprendizagem
da criança, oferecendo momentos lúdicos indispensável para as crianças nas diversas idades,
admitindo trocas e experiências significativas, entre eles, acelerando e melhorando dessa
maneira a prática educativa.
Questiona-se neste artigo, quais as condições para a organização dos espaços nas
escolas, e a possibilidade de ter ambientes adequados para as atividades pedagógicas, que
ajudem o professor no seu trabalho do dia-a-dia e proporcione experiências que sejam significativas para o aluno. Como também avaliar a adaptação e a estrutura que tem a escola, de
acordo com as leis vigentes para uma escola de qualidade.
Assim foi analisada a importância do espaço físico na aprendizagem da criança, bem
como as trocas entre os pares e o desempenho do professor nos espaços apresentados para
a criança.
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O AMBIENTE ESCOLAR: UM ESPAÇO
DE QUALIDADE PARA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A Educação Infantil é o começo da vida
escolar da criança, é o lugar onde ela irá ampliar sua capacidade cognitiva, motora, psicológica, social e cultural. Mas para o seu
desenvolvimento, a criança precisa descobrir
este ambiente, sendo importante que seja um
lugar limpo, com cores vibrantes, com brinquedos que a encantem. Conforme o referencial Curricular da Educação Infantil (1998),
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras, e aprendizagens orientadas de forma integrada
e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de
relação interpessoal, de ser e estar com
os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso,
pelas crianças, aos conhecimentos mais
amplos da realidade social e cultural (REFERENCIAL CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1998, p. 23)

Há necessidade de criar estratégias pedagógicas nos tempos e espaços da escola,
inclusive na sala de aula, que beneficiem o
aluno, dando importância à relação entre o
professor e os alunos, estimulando a expressarem suas emoções e as maneiras de olhar
e dar significado ao mundo.
As crianças têm maneiras próprias de
entender e interagir com o mundo. Os professores precisam dar condições para a criação
de um ambiente escolar infantil, que proporciona liberdade e afetividade.
O brincar existe em todos os tempos e
lugares, presentes, passados, e futuros, sendo assinalada ao mesmo tempo pela transformação e continuidade. A criança, situada
numa conjuntura histórica e social, ou seja,
em um lugar estruturado com valores e significado, amplia sua experiência social e cultural
através do brincar, e das relações que faz
com as outras crianças e adultos. Quando

se fala em Educação Infantil não é só o lápis
e o papel que importa, mas o uso de outros
instrumentos que dêem prazer e envolva os
alunos, [...] as atividades lúdicas integram as
várias dimensões da personalidade: afetiva,
motora e cognitiva. [...]. O ser que brinca e
joga é, também, o ser que age, sente, pensa,
aprende e se desenvolve(TEIXEIRA, 1995, p.
23 apud FELTRIN, 2010).
Há crianças que ficam o dia todo na
escola, se alimentam, fazem sua higiene, por
isso é justo que este local tenha segurança,
seja saudável, atrativo e que os acolha. “O espaço, além de ser um elemento potencialmente mensurável, é o lugar de reconhecimento
de si e dos outros, porque é no espaço que
ele se movimenta, realiza atividades, estabelece relações sociais”. (LIMA, 1995, p. 187
apud SOUZA; LIMA).
O ambiente da escola precisa ser um
espaço de qualidade, e que seja adequada
sua construção conforme as fases de desenvolvimento e de cada faixa etária. As salas de
educação infantil necessitam que os brinquedos estejam em estantes baixas, a fim de que
as crianças manuseiem e organizem em caixas, separando os quebra-cabeças, bonecos,
fantoches, livros de pano, e etc. Esse lugar
deve ser colorido para estimular o aprendizado da criança.
As salas devem ser espaçosas para
que as crianças possam se movimentar. O
espaço de preferência precisa ter uma área
com jardins, é importante a criança poder tocar e sentir a textura das plantas, a variedade,
as cores, etc. Esses espaços devem ser próprios para que as crianças não tenham que
ter medo de quebrar os objetos e desenvolver
ações lúdicas. Há também necessidade de
uma brinquedoteca, preparada para oferecer
as condições necessárias para o lúdico.
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O professor precisa saber coordenar
todo esse espaço e saber trabalhar com o
lúdico na sala de aula. A atitude do professor
de tomar essa postura de ser sensível, se envolver e ter afetividade é o sucesso do ensino.
O professor se apresenta nesse caso como o
mediador do aprendizado, sendo espontâneo,
criativo, estimulando as crianças nos jogos,
brincadeiras, dinâmicas de grupo, sensibilização, recortes e colagem.

O que ignoramos pode nos trazer curiosidade ou medo, para a criança da educação
infantil pode assustar, assim quando entra em
uma escola, precisará se adaptar ao ambiente e com as novas pessoas que se encontram
lá. Por isso é importante o ambiente escolar
ter uma estrutura física adaptada para elas, e
especialistas de educação que sejam comprometidos com a educação.

Nessa atividade o professor pode ainda
aplicar os jogos dramáticos, fazer com eles
relaxamento e respiração, brincar de ciranda,
ensinar eles a se expressarem, fazer atividades rítmicas, etc. O que importa é a maneira como o professor orienta as atividades e
como é posta em experiência, explicando o
que está sendo realizado.

O espaço, a estrutura física, os objetos
disponíveis dentro da escola atuam como
facilitadores da aprendizagem. Por isso
a importância das salas de aula serem
arejadas, com um espaço adequado para
a quantidade de crianças, os brinquedos
estarem ao alcance do educando para
que consiga manuseá-los livremente. É
num espaço físico que a criança estabelece a relação com o mundo e com as
pessoas (LIMA, 1989, p. 13).

A criança é envolvida pelo jogo e necessita compartilhar com os coleguinhas se
relacionando com todos, onde pode haver a
troca de experiências e saber de seus limites.
Através do brincar e dos jogos a criança tem
a oportunidade de desenvolver competências
necessárias ao seu desempenho profissional
no futuro, como atenção, afeição e outras capacidades psicomotoras.

O primeiro grupo social quando a criança nasce é a família, depois a escola. É conveniente notar que cada criança quando entra
na escola traz uma “bagagem” cultural, seu
jeito de vestir, de falar, de agir etc. e é neste
panorama que a escola é fundamental para
que o indivíduo se desenvolva e compartilhe
suas experiências.

Para fazer essa mediação, o professor
deve direcionar as atividades, avaliando as expectativas educacionais para o conhecimento. O
que denota que o professor precisa ter as condições necessárias para dirigir essas brincadeiras
e extrair delas seus objetivos. Sendo assim, o
professor começa a cumprir no contexto escolar
um lugar de extraordinária importância que é a
de ser um mediador das relações entre as crianças, e também com os objetos de conhecimento,
Utilizar a brincadeira como recurso pedagógico, é tão complexo quanto desenvolver o trabalho pedagógico em outras
áreas de estudo, como Português, Matemática, Artes, exigindo do educador fundamentação teórico-prática, clareza de
princípios e de finalidades (LIMA, 2005,
p. 158 apud SOUZA; LIMA).

Será que as escolas verdadeiramente
desempenham o seu papel de incentivar o
aprendizado coletivo? Elas estão acessíveis
às mudanças? Será que os projetos pedagógicos saem do papel? Como essa metodologia colabora para a educação?
As normas escolares são importantes
para aprendermos a nos relacionar, e ter respeito uns com os outros. Mas nem sempre
estas regras são aplicadas de modo adequado nas escolas.
Segundo Freire (1979), a ação do professor é o alicerce de uma formação escolar de qualidade e colabora para se ter uma
sociedade, na qual ele tenha capacidade de
raciocinar. O aluno passa muito tempo na escola até se formar, e é nesse lugar que vai
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adquirir cultura e valores. O professor precisa
estimular o aluno não só a adquirir competências e habilidades, mas também, saber
pensar, questionar, formar conceitos para que
possa atuar em sociedade,
A esperança de uma criança, ao caminhar
para a escola é encontrar um amigo, um
guia, um animador, um líder - alguém muito consciente e que se preocupe com ela
e que a faça pensar, tomar consciência de
si e do mundo e que seja capaz de dar-lhe as mãos para construir com ela uma
nova história e uma sociedade melhor
(ALMEIDA, 1987, p. 195 apud SOUZA).

Há muitas razões para brincar, e esta
ação é muito importante para desenvolver a
cognição motora, afetiva e social da criança.
No brincar a criança mostra seus anseios e
desejos estabelecidos ao longo de sua vida,
e quanto mais a criança brincar maior será o
seu desenvolvimento.
Conforme Kishimoto, (2002, p. 139), a
criança em desenvolvimento estrutura a brincadeira no que é adequada no momento a
ela, constata-se que com seis meses aos três
anos de idade têm diferentes modos de se
expressar, de se comunicar e de se relacionar
com a sociedade em que está inserida. Ao
longo do seu desenvolvimento vai aumentando e diversificando suas capacidades dentro
da sociedade, permitindo entender e agir de
forma mais efetiva no mundo, “A brincadeira
das crianças evolui, mas nos seis primeiros
anos de vida do que em qualquer outra fase
do desenvolvimento humano e neste período,
se estrutura de forma bem diferente de como
a compreenderam teóricos interessados na
temática” (BROUGÈRE, 1998, p. 37).
Com a brincadeira, a criança mostra
seu conhecimento de como se relaciona com
o mundo, mostra suas experiências e como
toma suas decisões. Quando é convidada a
brincar, ela tem a capacidade de optar por
brincar ou não, e isso é importante, porque
dá oportunidade para se desenvolver, ter au-

tonomia, ser criativo e responsável quanto a
suas ações. Existem brincadeiras tradicionais,
como, pular corda, elástico, pique alto, etc,
que faz com que as crianças se agitem o tempo todo, consumindo energia e com liberdade
para criações, dando alegria e prazer,
O brincar é um direito da criança, como
apresentado na Lei 8.069, de 13 de julho
de 1990, denominada Estatuto da Criança
e do Adolescente, acrescenta no Capítulo II, Art. 16°, Inciso IV, que toda criança
tem o direito de brincar, praticar esportes e divertir-se. Na brincadeira, a criança
representa o mundo transformando-o de
acordo com as suas fantasias e vontades e com isso solucionar seus conflitos
(BRASIL, 1990).

Refletir sobre a educação e cuidar das
crianças que estão na educação infantil é
pensar numa etapa da vida, em que se vivem as primeiras experiências na escola, às
demonstrações de afeto, emoções e relações
fora da família. Esse fato determina uma prática pedagógica que olha a criança como uma
criatura que está em uma conjuntura socioeconômica e cultural, que possui uma história
de vida, que mostra diferenças psicomotora,
cognitiva, afetiva e social para serem desenvolvidas.
“As crianças têm direito de se desenvolverem em um ambiente que valorize o mundo
da fantasia, da brincadeira, do movimento, do
lúdico, no qual muito se aprende” (RICHTER,
2006, p.23). A ação do professor é fundamental para estimular a brincadeira proporcionando um espaço com alegria e com flexibilidade. Para isso a ludicidade deve ter um
lugar de destaque no dia-a-dia das escolas.
Portanto o professor deixa de cumprir
na escola uma função exclusiva de informação e de formação dos alunos, e começa a
desempenhar no contexto escolar uma colocação de muita importância, que é a de ser o
mediador entre seus alunos assim como com
os objetos de conhecimento.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada neste artigo foi
a revisão bibliográfica em livros e trabalhos
científicos na internet. Teve como aportes os
trabalhos dos seguintes autores: Estatuto da
Criança e do Adolescente acrescenta no Capítulo II, Art. 16°, Inciso IV, que toda criança
tem o direito de brincar, praticar esportes e
divertir-se. BARBOSA, rotinas na educação
infantil. 2006. BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília:
MEC, 2013. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n°9.394 de
20-12-1996. Disponível em acesso em: 15
de fevereiro de 2021; Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, (1998);
RICHTER, (2006); CARMEN; HORN, (2004);
KISHIMOTO, (2002); OLIVEIRA, (2912), etc.

CONCEPÇÕES DE CRIANÇA, INFÂNCIA
E DE EDUCAÇÃO INFANTIL
A escola precisa ver a criança como
um indivíduo em crescimento, pois cada uma
traz uma vivência de afetividade e uma história quando entra na escola. Cada uma é
uma criatura histórica, que chega à escola e
deixa sua marca e leva outras contraídas e
conseguidas pela convivência com os seus
colegas, professores e trabalhadores da escola. O saber que cada criança traz de casa
é construído e conquistado de acordo com a
aceitação ou amparo da família.
Quando a criança chega à escola, para
ela é um lugar novo, com pessoas que desconhece e a acolhida que aconchega é de suma
importância para a criança conquistar a confiança e a segurança. Portanto, aos poucos a
criança se sente familiarizada com o espaço
físico da escola e com todos que trabalham
nela. As novas descobertas, aquisições e
apoios têm mais significações se a criança
tem acolhimento e estímulo. Compete ao professor ser cuidadoso ao que a criança mostra
ou necessita para que materialize suas ações,
seus pensamentos e suas descobertas.

A rotina de trabalho também é outra coisa importante para essas novas aquisições e
descobertas da criança na escola. Essa rotina
é tão importante para a criança quanto para
o professor. Para o professor é a orientação
para conduzir o trabalho no seu dia a dia,
e para a criança é a maneira de se sentir
segura entre outros aspectos descobertos e
desenvolvidos.
A aprendizagem precisa ser olhada
como uma edificação social que abrange a
pessoa como um todo e se baseia nas influências mútuas entre os coleguinhas e os
adultos, nos contextos educativos. O processo para a aprendizagem precisa ser contínuo
por meio da descoberta e do experimento. É
um processo ativo e está sujeito às relações
entre pessoas e objetos.

A CONCEPÇÃO DE CRIANÇA E SUAS
RELAÇÕES COM A SOCIEDADE E A
CULTURA
A Constituição Federal de 1988 reconheceu a educação de crianças de 0 a 6 anos
em creches, pré-escolas e instituições similares, como são os CEIs e EMEIs, como
direito do cidadão e dever do Estado. Tal
concepção também aparece no Estatuto
da Criança e do Adolescente (1990) e na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). (BRASIL, 1988). (BRASIL
1990), (BRASIL, 1996).

Observa-se que a compreensão de
criança vem se modificando através dos tempos. Percebe-se isso, quando se observa as
diversas atitudes de lidar com uma criança,
dependendo de classe social ou etnia a qual
diz respeito. As crianças pensam e sentem o
mundo de uma maneira muito própria, constrói seu saber e sua identidade a partir de
seus experimentos e interrelacionamentos.
As crianças se exprimem, inventam,
pesquisam e encontram o mundo através das
linguagens de maneira global, onde o corpo,
o pensamento e sentimentos estão juntos, por
isso que é influenciada pela sua vivência, isso
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faz dela um ser social, e quando é colocada
no ambiente da escola, deve ser vista sob
diversos modos: cognitivamente, emocionalmente, afetivamente e fisicamente, desta maneira a sua construção será aos poucos e
gradual.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (1998, p.
69):
O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que
as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação,
sujeito às modificações propostas pelas
crianças e pelos professores em função
das ações desenvolvidas (BRASIL, 1998).

A linguagem para a criança é a brincadeira. Dessa forma que ela adquire a cultura
do conhecimento, se relacionando com todas
as linguagens, símbolos e comunicação, é
uma educação comprometida com o exercício da cidadania, e necessita ter formas diferenciadas, por meio de experimentos agradáveis para desenvolver a capacidade de utilizar
eficazmente as diferentes linguagens.
Cada criança é única e tem uma forma
própria de entender o mundo e o seu meio,
assim a Infância, quando vivencia a escola
de Educação Infantil, mostra um tempo de
experimentos educativos seguros, afetivos e
instigantes. Para que esta inteligência aconteça, a criança usa de diversas linguagens e expressões, estabelecendo conjecturas e ideias
sobre o mundo de maneira muito especial, às
vezes fantasiando, às vezes real, simulando
um grande alcance cognitivo.

A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E
DOS TEMPOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O espaço pode ser compreendido, dentro da noção de ambiente, de acordo com
Forneiro (1998, p. 232), como “conjunto do
espaço físico e mais a relação que se estabelece nele''. Estas relações são apresentadas
como afeição, comunicações interpessoais
entre as crianças, entre crianças e adultos,
crianças e sociedade em seu conjunto. O espaço não é neutro.
Ele envolve as relações que se estabelecem as influências, no alcance em que chega até a pessoa e sugere suas mensagens,
de maneira implícita. Espaço é tudo e é dissociado da noção de ambiente”. Essa visão
formal tem utilidade do espaço também se
pode dizer como um:
[...] espaço de vida, no qual a vida acontece e se desenvolve: é um conjunto completo. A criança sente e vê o espaço, se
adaptando, portanto, “[...] é grande, pequeno, claro, escuro, é poder correr ou ficar quieto, é silêncio, é barulho” a criança
não o concebe abstratamente, pois ainda
não tem desenvolvida esta capacidade.
(BATTINI apud FORNEIRO, 1998, p. 231).

Para a criança o espaço só atrai se puder comunicar-se e brincar. A forma que ela
vê a vida é muito diferente do mundo dos
adultos, é capaz de manusear os objetos e
idealizar maneiras lúdicas com eles. Na Educação Infantil existem dois tempos: o da criança e o da Instituição,
Há dois lados na organização do tempo
na educação infantil. Um deles focaliza
a rotina diária da instituição, que orienta em especial os profissionais que nela
trabalham. O outro foco está na jornada
das crianças, a sequência de atividades
e experiências que elas vivenciam a cada
dia (OLIVEIRA, 2012, p. 90).
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Compete aos professores observarem
com cuidado as especificidades da criança e
arrumar o espaço de forma que avalie o jogo,
a brincadeira e o desenvolvimento da imaginação infantil. O espaço na escola precisa ser
gostoso e de acordo com as necessidades
de cada faixa etária na educação infantil. Assim como o tempo, o espaço também precisa
ser preparado tendo em conta a finalidade da
Educação Infantil, de promover o desenvolvimento geral das crianças,
As escolas de educação infantil têm na
organização dos ambientes uma parte
importante de sua proposta pedagógica.
Ela traduz as concepções de criança, de
educação, de ensino e aprendizagem,
bem como uma visão de mundo e de ser
humano do educador que atua nesse cenário. Portanto, qualquer professor tem,
na realidade, uma concepção pedagógica
explicitada no modo como planeja suas
aulas, na maneira como se relaciona com
as crianças, na forma como organiza seus
espaços na sala de aula (HORN, 2001,
p.61).

O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998) esclarece “à importância dos espaços físicos internos e externos
formados com a finalidade de beneficiar o
desenvolvimento e aprendizagem, adequado
à faixa etária da criança”.
“O espaço físico e social é fundamental para o desenvolvimento das crianças, na
medida em que ajuda a estruturar as funções
motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais” (BARBOSA & HORN, 2001, p. 73).

Ao constituir os espaços internos e externos é fundamental dar liberdade para que
a criança vá descobrindo o ambiente, para
que ela viva momentos de total liberdade de
expressar suas competências físicas e motoras, conforme sua idade. Não obstante, os
espaços internos também têm sua importância, cada item deve estar organizado para ser
seguro, ajudando a criança a interagir com o
meio. Aí devem estar a variedade de cores,
texturas e padrões das superfícies, o modelo da construção, as formas, as dimensões,
os símbolos, enfim, os subsídios visuais da
habitação, que poderão ser explorados para
estimular a curiosidade e a desenvoltura da
criança, e que, ao mesmo tempo estimulam
o imaginário particular e coletivo (BARBOSA
& HORN, 2001, p. 73).
O ambiente é sinalizador do currículo e
da prática educativa, os muitos conhecimentos de oportunidades que os espaços apresentam, são informações ativas no conjunto
de aprendizagem social, afetiva e cognitiva,
pois põem em ação os potenciais criadores
das crianças, deste modo os espaços nas
escolas devem ser pensados de maneira a
avalizar um ambiente seguro e aprazível, sendo ainda cada espaço ser convidativo para
as crianças. A criança sente-se mais segura
ao reconhecer todo o ambiente que frequenta
(BARBOSA & HORN, 2001, p. 73).

Os espaços não são construções neutras, nele se desenvolvem muitas capacidades e percepções, sendo essenciais para as
crianças nos momentos de entretenimento,
pois por meio das experiências que se vive
ali, o professor poderá estimular o desenvolvimento da criança e também melhorar os seus
relacionamentos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil precisa ser um espaço de privilégios, havendo nele a existência da
diversidade, pois deve ser pensado, planificado e constantemente construído e revisitado.
Assim, apreender e compreender a organização dos tempos e espaços na Educação Infantil
nos leva a fazer uma reflexão sobre sua influência do espaço dentro da escola.
Os espaços devem ser compreendidos como fundamentais no âmbito escolar, sendo
um recurso pedagógico que deve ser utilizado de maneira prática na escola, favorecendo a
aprendizagem e desenvolvendo a criança.
Portanto cabe ao educador buscar organizar momentos agradáveis, instigantes, planejar
e refletir sobre a o ambiente escolar para que seja apropriado, acolhedor, amigável, contribuindo para que a criança tenha o direito de viver a infância, aumentando as probabilidades
de cuidar e ser cuidada, de poder se expressar, se comunicar, criar, idealizar, brincar, fazer
suas brincadeiras, imaginando e buscando soluções para as dificuldades que se depararem
em seu dia-a-dia.
Quando o professor começar o ano letivo, precisa explicar a rotina na lousa, permitindo
à criança dominar o espaço e o tempo que fica na escola, assim ela vai se sentir segura, com
o poder de alterar e adaptar-se a cada dia, estando preparada para casos inusitados. Assim,
as crianças se utilizam dessa rotina como uma direção, para as ações exercidas na escola, e
se percebe participando ativamente para concretizar suas ações. Esse tipo de atitude os faz
se sentirem livres e seguros na escola, assim como com seus colegas e professores.
Analisando que a rotina leve em conta as características de cada aluno, precisa-se estimular e desenvolver a sua autonomia, criando-se uma ligação afetiva constante, em todos
os espaços da escola, através de atividades em grupo, jogos e brincadeiras, até mesmo na
hora do lanche, no almoço, jantar, e conversarem sobre suas experiências.
É muito bom entender como a rotina se consolida e organiza a Escola como um todo.
Espero que as escolas reflitam sobre a sua prática, e na organização dos espaços para possíveis adaptações. Assegurar a interação, a livre exploração, os movimentos, os desafios, as
descobertas e aprendizagens são essenciais para que as crianças possam viver a sua infância.
Refletir sobre o espaço constitui pensar na estrutura física. É necessário fazer um planejamento
de todos os materiais, jogos e brinquedos apropriados ao projeto pedagógico da instituição.
Concluindo que precisa haver espaços físicos que recebam a criança e até mesmo que
tomem parte da organização do seu espaço e tempo, porque a educação infantil é diferente
do Ensino Fundamental, assim sendo, coloca os professores e as crianças juntas para decidir
e interagir na estrutura desses espaços e tempos.
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS
POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DO ALUNO
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

RESUMO: O presente artigo apresenta uma revisão de literatura referentes à educação especial e
inclusiva, trazendo questões como as barreiras, preconceitos, causas e dificuldades que alunos
apresentam com relação à aprendizagem e como o atendimento educacional especializado pode
intervir proporcionando aprendizado.
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INTRODUÇÃO

A

educação inclusiva traz a toda a sociedade questionamentos, dúvidas e muito
receio. Tomar conhecimento sobre a educação especial e inclusiva se faz de
grande importância nos dias de hoje, bem como ter mais informações sobre a
Deficiência Intelectual.
A Educação inclusiva compreende a Educação especial dentro da escola regular e
transforma a escola em um espaço para todos. Ela favorece a diversidade na medida em que
considera que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento de
sua vida escolar (ALONSO, 2013).
Há muito tempo o debate sobre o assunto é tema para a Educação:
O direito de as crianças com deficiência frequentarem escolas junto às demais é indiscutível,
entretanto, a maneira com que o direito é validade tem causado inúmeras controvérsias entre
educadores e pesquisadores, visto que um processo inclusivo sem preparo e sem sensibilização
prévia dos profissionais tende a provocar sérios transtornos à escola. Esses problemas têm sido
atribuídos à criança e raramente às inadequações do processo (DARCY et al., 2006, p.36).

Esses problemas, infelizmente, são vistos até hoje. Encontramos mediante a inclusão
desses alunos, diversas barreiras que impossibilitam o acesso e permanência dos mesmos
na escola. Para além da escola, Góes e Laplane (2007) afirmam que a educação para todos
está relacionada às políticas sociais, à distribuição de renda, ao acesso diferenciado aos bens
materiais e à cultura.
Sendo assim, para que a inclusão aconteça se faz necessário constituir políticas de
inclusão que visam a eliminação das barreiras pedagógicas, físicas e nas comunicações,
fortalecendo o movimento de transformação da escola. A formação de professores também
é elemento central para elevar a qualidade da educação brasileira, na perspectiva da implementação da política da educação inclusiva (DUTRA, 2005).
Quando olhamos para os aportes legais, o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de
2011, aponta em seu artigo 2º que a educação especial deve garantir os serviços de apoio
especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização
de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação.
Dentro do contexto inclusivo e sabendo das dificuldades de aprendizagem apresentadas
pelos alunos com Deficiência Intelectual, o presente artigo visa responder de uma perspectiva
de educadora, como o Atendimento Educacional Especializado poderá colaborar no processo
ensino aprendizagem dos mesmos e assim ajudar a favorecer sua inclusão?
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN (lei 9394/96) define a
educação especial como a modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais.
No parecer CNE/CEB 17/2001, a Educação Especial é definida nos seguintes termos:
Modalidade da educação escolar, processo educacional definido em uma proposta
pedagógica, assegurando um conjunto de
recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para
apoiar, complementar, suplementar e em
alguns casos substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica
(BRASIL, 2001, p. 4).

Na lei nº 7.853/89, que dispõe sobre a
Política Nacional para a Integração das Pessoas
Portadoras de Deficiência, considera-se pessoa
portadora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias: deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental e deficiência múltipla (BRASIL, 1989).
As definições de público-alvo devem ser
contextualizadas e não se esgotam na mera
categorização e especificações atribuídas a
um quadro de deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. Considera-se que as pessoas
se modificam continuamente transformando o
contexto no qual se inserem. Esse dinamismo
exige uma atuação pedagógica voltada para
alterar a situação de exclusão enfatizando a
importância de ambientes heterogêneos que
promovam a aprendizagem de todos os alunos (PEREZ et al, 2013, p.46).

Em entrevista à Revista da Educação
Especial, Claudia Pereira Dutra (2005, p.5)
ressalta que:
A educação especial compreendida como
modalidade que perpassa todos os níveis
e etapas de ensino definido como proposta pedagógica que assegura recursos,
serviços especializados e atendimento
às necessidades educacionais especiais
dos alunos, têm provocado mudanças
nos sistemas educacionais possibilitando
que cada vez mais os alunos estejam incluídos no ensino regular (DUTRA, 2005,
p.5).

Para que a inclusão aconteça, se faz necessário constituir mais políticas de inclusão
que visam a eliminação das barreiras pedagógicas, físicas e nas comunicações, fortalecendo o movimento de transformação da escola.
Por isso, a formação de professores também
é elemento central para elevar a qualidade da
educação brasileira, na perspectiva da implementação da política da educação inclusiva.
É Preciso pensar em equidade e requer
compromisso para com os alunos com deficiência, reconhecendo a necessidade de
práticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015).
A Base Nacional Comum Curricular
(2018) aponta que as decisões curriculares
e didático-pedagógicas das Secretarias de
Educação, o planejamento do trabalho anual
das instituições escolares e as rotinas e os
eventos do cotidiano escolar devem levar em
consideração a necessidade de superação
dessas desigualdades. Para isso, os sistemas
e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na
equidade, que pressupõe reconhecer que as
necessidades dos estudantes são diferentes.
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Sendo assim a escola deve estar preparada para receber esses alunos sem serem
discriminados, sem limitações em função de
sua deficiência. Cabe ao professor buscar
qualificação para que ao se deparar em sala
de aula com um aluno com deficiência saiba
como lidar e propor atividades adequadas
para que o mesmo também possa realizar
junto aos demais. Sendo assim, a escola é
de todos. Todos têm o direito de estarem na
escola e vir a participar de tudo que a escola
oferece, sem fazer diferença.

Uma escola é inclusiva quando todos
da equipe escolar: diretores, professores,
secretaria, serviços gerais, participam ativamente desse projeto. É compromisso da escola inclusiva promover mudança de atitudes
discriminatórias e é papel do professor valorizar as diferenças, descobrir e valorizar as
potencialidades, valorizar o cooperativismo,
ter metodologias diversificadas e oferecer,
quando necessário, serviços de apoio para
suprir dificuldades individuais.

Por isso, Góes e Laplane (2007) afirmam que a educação para todos não é uma
questão que se refere apenas ao âmbito da
educação, mas está relacionada às políticas
sociais, à distribuição de renda, ao acesso
diferenciado aos bens materiais e à cultura.

O professor que promove uma educação inclusiva exercita sua competência em
realizar projetos educacionais mais completos
e adaptados às necessidades específicas dos
seus alunos e desenvolve a responsabilidade
pela aprendizagem de seus alunos.

Portanto, a Educação inclusiva compreende a Educação especial dentro da escola
regular e transforma a escola. Ela favorece
a diversidade na medida em que considera
que todos os alunos podem ter necessidades
especiais em algum momento de sua vida
escolar (ALONSO, 2013).
Para que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma
educação voltada para a cidadania global,
plena, livre de preconceitos e que reconhece
e valoriza as diferenças.
Segundo Rodrigues e Maranho (2010,
p. 46):
A educação inclusiva, então, é um processo em que se amplia a participação
de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de
uma reestruturação da cultura, da prática
e das políticas vivenciadas nas escolas
de modo que estas respondam à diversidade de alunos, inclusive aqueles com
deficiência. É uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e
suas singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e
a inserção social de todos (RODRIGUES;
MARANHO, 2010, p. 46).

Segundo Xavier (2012), a inclusão é
interagir com o outro, sem separação de categorias de aprendizagem. Sendo assim, um
regime escolar único capaz de atender a toda
sociedade. Alonso (2013, p. 2) afirma a respeito da Educação Inclusiva:
[...] significa educar todas as crianças em
um mesmo contexto escolar. A opção por
este tipo de Educação não significa negar
as dificuldades dos estudantes. Pelo contrário. Com a inclusão, as diferenças não
são vistas como problemas, mas como
diversidade. É essa variedade, a partir
da realidade social, que pode ampliar a
visão de mundo e desenvolver oportunidades de convivência a todas as crianças
(ALONSO, 2013, p. 2).

Em conformidade com isso, avançamos
com a implementação da BNCC, que desempenha papel fundamental, pois explicita as
aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre a qual
as singularidades devem ser consideradas e
atendidas (BRASIL, 2018).
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Porém, é preciso ir além, já que a expressão educação especial é mencionada
apenas duas vezes nas versões aprovadas:
na introdução e no texto introdutório do componente curricular ciências do ensino fundamental, sendo a mesma redação em ambas
(FERREIRA et al. 2020).
Os desafios da Educação Inclusiva
O esforço pela inclusão social e escolar
de pessoas com necessidades especiais no
Brasil é a resposta para uma situação que
perpetuava a segregação dessas pessoas e
cerceava o seu pleno desenvolvimento.
Até o início do século 21, o sistema
educacional brasileiro abrigava dois tipos de
serviços: a escola regular e a escola especial
- ou o aluno frequentava uma ou a outra. Na
última década, nosso sistema escolar modificou-se com a proposta inclusiva e um único
tipo de escola foi adotado: a regular, que acolhe todos os alunos, apresenta meios e recursos adequados e oferece apoio àqueles que
encontram barreiras para a aprendizagem.
Mendonça (2013) já afirmava há anos
atrás que muitos obstáculos ou barreiras impediam o ingresso e a permanência de alunos com deficiências nas escolas regulares,
sejam elas públicas ou privadas. Barreiras
essas atitudinais, comunicacionais, pedagógicas e arquitetônicas.

A escola regular não tem sido adaptada
para receber as crianças com deficiências, na sua maioria física, que depende
deste aporte para que possa fazer parte
da comunidade escolar. A falta de banheiros adaptados, ausência de rampas para
cadeirantes e pessoas com mobilidade
reduzida, escadas sem corrimões, maçanetas de portas roliças, portas de salas de
aula com pouco espaço para passar uma
cadeira de rodas, degrau de saída de porta acima do permitido (1 cm), corredores
estreitos, pouca luminosidade, dentre outras (MENDONÇA, 2013, p.10-11).

Dentre as barreiras que impedem a inclusão de alunos com deficiência na escola
regular, podemos certificar que as barreiras
comunicacionais são obstáculos bastante
significativos, uma vez que as pessoas com
baixa ou nenhuma visão e com surdez também tem o direito garantido pela LDB e pela
Constituição Federal, de estar matriculado e
gozar dos benefícios da escola como todos
os alunos não deficientes, ou com outras deficiências.
A Lei n. 10.098 de 2000 no seu artigo
17 estabelece que:
O Poder Público promoverá a eliminação
de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas
que tornem acessíveis os sistemas de
comunicação e sinalização às pessoas
portadoras de deficiência sensorial e com
dificuldades de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação,
à comunicação, ao trabalho, à educação,
ao transporte, à cultura, ao esporte e ao
lazer (BRASIL, 2000, s/p.).

Na barreira atitudinal, há preconceitos,
estereótipos que produzem a discriminação.
Além dos preconceitos, referem-se aos medos e ao desconhecimento em como agir
adequadamente diante da pessoa com deficiência. (MENDONÇA, 2013).

Hoje, em 2021, ainda há muita luta para
colocar em prática essa eliminação de barreiras.

A barreira arquitetônica é tudo que envolve a acessibilidade. Acessibilidade compõe o conceito de cidadania, no qual os indivíduos têm direitos assegurados por lei que
devem ser respeitados, entretanto, muitos
destes direitos esbarram em barreiras arquitetônicas e sociais (MANZINI, 2003).

As barreiras pedagógicas estão diretamente ligadas com as barreiras atitudinais,
pois inclui metodologia para a adequação
das aulas ministradas pelo professor, como
a adequação de técnicas, teorias e métodos
para o sucesso da aprendizagem de todos
os alunos.
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É imprescindível que professores e demais profissionais da escola ligados à aprendizagem destes alunos se empenhem em capacitarem para um melhor acompanhamento
das relações pedagógicas.

fetal ou problemas durante a gravidez. A
desnutrição severa e o envenenamento por
metais pesados durante a infância também
podem acarretar problemas graves para o desenvolvimento intelectual.

Carvalho (2004, p. 27) afirma que isto
acontece porque:

De acordo com Ampudia (2011), pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva
costumam apresentar dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas,
estabelecer relações sociais, compreender e
obedecer a regras, e realizar atividades cotidianas.

Professores alegam (com toda razão) que
em seus cursos de formação não tiveram
a oportunidade de estudar a respeito,
nem de estagiar com alunos da educação
especial. Muitos resistem, negando-se a
trabalhar com esse alunado enquanto
outros os aceitam, para não criarem áreas de atrito com a direção das escolas.
Mas, felizmente, há muitos que decidem
enfrentar o desafio e descobrem a riqueza
que representa o trabalho na diversidade
(CARVALHO, 2004, p. 27).

Além disso, a importância de recursos
e a relação da escola com os familiares também é de grande importância. A parceria da
escola com os pais é de fundamental importância para o sucesso da aprendizagem dos
alunos. Diante os expostos pudemos verificar
que muito se avançou com relação ao que era
e há muito que se fazer agora e no futuro para
que de fato a inclusão seja para todo o país.

A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
A deficiência intelectual constitui um impasse para o ensino na escola comum e para
a definição do seu atendimento especializado,
pela complexidade do seu conceito e pela
grande quantidade e variedade de abordagens do mesmo.
A dificuldade em se detectar com clareza os diagnósticos levou a uma série de definições e revisões do seu conceito. A medida
do coeficiente de inteligência (QI) foi utilizada
durante muitos anos como parâmetro de definição dos casos.
As causas são variadas e complexas,
sendo a genética a mais comum, assim como
as complicações perinatais, a má-formação

A capacidade de argumentação desses
alunos também pode ser afetada e precisa
ser devidamente estimulada para facilitar o
processo de inclusão e fazer com que a pessoa adquira independência em suas relações
com o mundo.
Identificar as competências e habilidades que a criança tem e propor atividades
paralelas com conteúdo mais simples ou diferentes, não caracteriza uma situação de inclusão. É preciso redimensionar o conteúdo com
relação às formas de exposição, flexibilizar
o tempo para a realização das atividades e
usar estratégias diversificadas, como a ajuda
dos colegas de sala - o que também contribui
para a integração e para a socialização do
aluno.
Para Figueiró e Moussa (2011) para trabalhar com o aluno deficiente intelectual, o
afeto deve permear todas as situações, bem
como, este aluno precisa sentir-se aceito, tendo seu tempo respeitado. Uma das maiores
dificuldades é o fato de que o currículo das
escolas muitas vezes é estratificado em função de uma sequência gradativa de conteúdo, como se todos os alunos daquela idade
fossem capazes de aprender ao mesmo tempo. Sendo assim, o professor deve respeitar o
tempo desta criança, mediando às relações e
sua aprendizagem a fim de que ele não seja
excluído nem vivencie o fracasso.
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Conteúdos do cotidiano e vida pessoal
das pessoas com deficiência intelectual podem ser introduzidos no trabalho educativo,
para facilitar conteúdos de matemática, de
língua portuguesa, ciências etc. Para o deficiente intelectual ter sucesso, deve-se usar
inúmeros recursos tecnológicos, explorar a
ludicidade, aproximar a vida da escola, ou
seja, a escola deve ser um espaço de conquistas, mas para isso a afetividade também
deve permear as relações.
Haja vista que o atendimento educacional especializado (AEE) foi criado para dar
um suporte para os alunos com deficiência
para facilitar o acesso ao currículo. O Decreto
7.611/2011 coloca que o AEE tem como objetivos prover condições de acesso, garantir a
transversalidade das ações da educação especial no ensino regular, fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos
e assegurar condições para a continuidade
de estudos.

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO PARA O ALUNO COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
De acordo com a política nacional, os
alunos com deficiência intelectual, deficiência
auditiva, deficiência física, deficiência visual,
altas habilidades/ superdotação e transtornos
globais do desenvolvimento devem frequentar
as salas comuns de ensino com os demais
alunos e receber AEE, no turno oposto ao
seu horário escolar, nas Salas de Recursos
Multifuncionais.
As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula
comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ ou
suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e
fora dela (BRASIL, 2008).

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem
as barreiras para a plena participação dos
alunos, considerando as suas necessidades
específicas. Ele disponibiliza programas de
enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação
e sinalização, ajudas técnicas e tecnologias
assistivas, dentre outros. Ao longo de todo
processo de escolarização, esse atendimento
deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum (PEREZ et al, 2013).
O atendimento educacional especializado decorre de uma nova visão da Educação
Especial, sustentada legalmente e é uma das
condições para o sucesso da inclusão escolar
dos alunos com deficiência. Esse atendimento
existe para que os alunos possam aprender o
que é diferente do currículo do ensino comum
e que é necessário para que possam ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência.
As barreiras da deficiência intelectual
diferem muito das barreiras encontradas nas
demais deficiências. Trata-se de barreiras referentes à maneira de lidar com o saber em
geral, o que reflete preponderantemente na
construção do conhecimento escolar.
Por esse motivo, a educação especializada, realizada nos moldes do treinamento e
da adaptação, reforça a condição de deficiente desse aluno. É necessário que se estimule
o aluno com deficiência mental a progredir
nos níveis de compreensão, criando novos
meios para se adequarem às novas situações,
ou melhor, desafiando-o a realizar regulações
ativas, privilegiando o desenvolvimento e a
superação daquilo que lhe é limitado.
Para a pessoa com deficiência mental,
a acessibilidade não depende de suportes externos ao sujeito, mas tem a ver com a saída
de uma posição passiva e automatizada diante da aprendizagem para o acesso e apropriação ativa do próprio saber.
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De fato, a pessoa com deficiência mental encontra inúmeras barreiras nas interações
que realiza com o meio para assimilar, desde
os componentes físicos do objeto de conhecimento, como por exemplo, o reconhecimento
e a identificação da cor, forma, textura, tamanho e outras características que ele precisa
retirar diretamente desse objeto. Isso ocorre,
porque são pessoas que apresentam prejuízos no funcionamento, na estruturação e na
reelaboração do conhecimento.
Exatamente por isso não adianta propor
atividades que insistem na repetição pura e
simples de noções de cor, forma etc. para
que a partir desse suposto aprendizado o
aluno consiga dominar essas noções e as
demais propriedades físicas dos objetos, e
ainda possa transpô-las para outro contexto.
A criança sem deficiência mental consegue
espontaneamente retirar informações do objeto e construir conceitos, progressivamente.
Já a criança com deficiência precisa de outra
atenção, ou seja, de exercitar sua atividade
cognitiva, de modo que consiga o mesmo, ou
uma aproximação do mesmo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No que diz respeito à metodologia esta
pesquisa tem cunho qualitativo, utilizou-se a
pesquisa bibliográfica. Nesta pesquisa foram
analisados alguns artigos, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir
para uma maior compreensão da Educação
Inclusiva com relação ao aluno com deficiência intelectual, apresentando os desafios
apontados na literatura e fazendo um paralelo com as leis que amparam a educação
brasileira.
O artigo traz então uma revisão de literatura apresentando dados importantes,
documentos legais e principais autores que
são referência no assunto, para que famílias e
professores reconheçam a importância desse
trabalho na escola e utilizem desse resumo
como um facilitador para o tema.
Esta pesquisa foi dividida em quatro seções com o objetivo de analisar a educação
especial e inclusiva, deficiência intelectual,
Atendimento Educacional Especializado e sua
atuação com o aluno deficiente intelectual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva costumam apresentar dificuldades para
resolver problemas, compreender ideias abstratas, estabelecer relações sociais, compreender
e obedecer a regras, e realizar atividades cotidianas - como, por exemplo, as ações de autocuidado (AMPUDIA, 2011).
A inclusão de alunos com deficiência na classe regular implica o desenvolvimento de
ações adaptativas, visando à flexibilização do currículo, para que ele possa ser desenvolvido
de maneira efetiva em sala de aula, e atender as necessidades individuais de todos os alunos.
Muitas outras barreiras também contribuem para que o aluno com deficiência não tenha o acesso e permanência adequados. Essas barreiras se referem à barreira arquitetônica,
atitudinais, comunicacionais e pedagógicas.
Ao professor cabe ter a ciência que deve estar preparado para receber esses alunos em
sala, buscando por formação continuada, pois deve conhecer quais as propostas adequadas
e como trabalhar de forma efetiva com o aluno com deficiência intelectual.
Enfim, para o deficiente intelectual ter sucesso em sua vida escolar, deve-se usar inúmeros recursos tecnológicos, explorar a ludicidade, aproximar a vida da escola, ou seja, a
escola deve ser um espaço de conquistas, mas para isso a afetividade também deve permear
as relações (FIGUEIRÓ; MOUSSA, 2011).
Sobre o atendimento educacional especializado, o mesmo é de grande importância no
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. E finalizo como
afirmam Batista e Mantoan (2006), escola comum e atendimento educacional especializado
precisa acontecer concomitantemente, pois um beneficia o desenvolvimento do outro e jamais
esse benefício deverá caminhar linear e sequencialmente, como se acreditava antes.
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ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Para a realização deste artigo foi utilizado como proposta metodológica a pesquisa
bibliográfica, abordando elementos sobre as aulas de Artes na Educação Infantil e sua contribuição
para o desenvolvimento cognitivo, sócio afetivo e motor das crianças na faixa etária atendida por
essa fase escolar e nas próximas etapas da vida social, escolar, familiar e profissional com as
atividades que podem ser desenvolvidas e orientadas pelo professor com seu planejamento de
aulas para que essas impactem positivamente no desenvolvimento do aluno, contribuindo para a
formação de bases importantes para o crescimento motor, afetivo, social e cognitivo.

Palavras-chave: Artes; Educação Infantil; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

N

os próximos parágrafos deste trabalho, descreveremos baseados em pesquisas bibliográficas, sobre o ensino de Artes na Educação Infantil, apresentaremos a evolução
da disciplina nas Leis que regem a Educação, no intuito de incentivar os professores
a trabalharem Artes em suas diversas configurações visando aguçar a imaginação, a afetividade,
o respeito ao outro, o conhecimento corpóreo, aperfeiçoar a coordenação motora fina e grossa.
É durante 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, então por isso que a aprendizagem deve acontecer neste contexto, de forma lúdica, pois elas estão tão envolvidas no jogo do faz de conta que tudo o que
fazem tem maior significado e neste processo cabe ao professor valorizar os conhecimentos
e a criatividade que elas trazem para a sala de aula e compreender a importância existente
no ato de elas explorarem, pesquisarem e criarem coisas novas.
Segundo os PCNs, a Arte desenvolve o pensamento, a percepção, a sensibilidade à
imaginação e o lado artístico de cada criança. Compreender a metodologia no Ensino de
Artes, que pode influenciar o desenvolvimento criativo da criança,
A educação em Arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracteriza um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno
desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas, quanto
na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e
nas diferentes culturas (PCN, 2001, p.19).

A arte não acontece no vazio, ela é fruto do contexto social, a arte é um trabalho que afeta a
essência humana, ela não pode ser definida de uma única forma. É algo intransferível de ser humano
para ser humano, sobretudo, é o produto de culturas. Assim também é a educação, ela não acontece
no vazio; deve ser fruto de uma criação, e está inserida, no contexto social, se acontecer ao contrário,
perderá o sentido e o ânimo para desenvolver o aprendizado, e vivê-lo na sua intensidade.
Durante o Estágio 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 conceito de conservação, e ainda não desenvolveram a capacidade
de manipular informações mentalmente.
Na história da educação escolar, a Arte sempre se fez presente, e as intenções para
o seu ensino variaram de acordo com os princípios que a Escola assumia 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, 20 em
sua amplitude de dimensões, permitiam que lhe fosse atribuída sentidos e funções diferentes,
A consciência de que fase decisiva é a que antecede a escola obrigatória tem levado um número
crescente de estudiosos a propor que a criança seja atendida maia cedo, como única solução para
poder compensar as desvantagens que atingem as crianças mais pobres, dando-lhes melhores
chances de sucesso quando mais tarde entrarem na escola (CECCON, 1983 p. 87).
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A história da estética e da arte tem significados diferentes em tempos diferentes. Arte
foi, por muito tempo, concebida como um dom, privilégio de gênios e, dessa forma, não resultante de ações de ensino e aprendizagem.
O desenho infantil passa a ser visto a partir 1914 como livre expressão da criança, merecido de investigação e interpretação. Mesmo com essa nova visão sobre o desenho infantil
os valores estéticos só passaram a ser valorizados através das correntes artísticas expressionistas, futuristas e dadaístas na cultura brasileira.
Através da nova concepção de criança, de que ela não é um adulto em miniatura, mas
deve ser respeitada em seu contexto, foi fundada a escolinha de artes do Brasil. Ela recebeu diferentes contribuições e influências teóricas e sua proposta buscou valorizar a arte da
criança, através da concepção de ensino baseada na livre expressão e liberdade do criador.
Atualmente, Arte é considerada também como um produto cultural que deve estar
acessível a todos: é preciso formar o fruidor de Arte e incentivar a participação dos sujeitos
em atos artísticos, para que vivenciem a expressividade que lhes é natural, enquanto seres
humanos e que pode ser ampliada, se praticada, como lazer, como liberação de impulsos,
como expressão, como linguagem, como comunicação.
Utilizar a arte para dar sentido às demais áreas do conhecimento é condição inovadora.
Por meio do desenho a criança desenvolve a habilidade psíquica e motora para as aulas de
geometria. Quando ela compreende o sentido de um quadrado, um círculo ela entende facilmente a relevância destes nas aulas de matemática.
As aulas de Artes propiciam às crianças:
• A se frustrar sem achar que não vai conseguir, vivenciando 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.
Enquanto linguagem forjada no movimento cultural a Arte envolve a expressão individual e coletiva de sentimentos e valores da cultura; há um fazer que dá forma à expressão
e envolve técnica, construção de habilidades, utilização de instrumentos e conhecimento da
sintaxe da linguagem. A escola tem que tomar esses aspectos em separado e atribuir a eles
funções diversas, fragmentando as dimensões da Arte em função de objetivos alheios à área.
Os usos e significados para a disciplina de Arte têm de ser articulados na relação entre
os princípios da educação e o que a área de Arte pode oferecer para objetivar tais princípios.
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.
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LINHA DO TEMPO DAS ARTES NA
EDUCAÇÃO NO BRASIL
A disciplina de Artes vem no decorrer dos
ocupando cada vez mais seu espaço na educação, como podemos observar no quadro abaixo
com um resumo de leis que foram decretadas
ao longos dos anos:
1816 - Durante o governo de dom João VI,
chega ao Rio de Janeiro a Missão Artística Francesa e é criada a Academia Imperial de Belas
Artes. Seguindo modelos europeus, é instalado
oficialmente o ensino de Arte nas escolas.
1900 - Até o início do século 20, o ensino
do desenho é visto como uma preparação para
o trabalho em fábricas e serviços artesanais. São
valorizados o traço, a repetição e modelos do
desenho geométrico.
1922 - Apesar da efervescência das manifestações da Semana de Arte Moderna, o ensino
segue as tendências da escola tradicional, que
defende a necessidade de copiar modelos para
treinar habilidades manuais.
1930 - O compositor Heitor Villa-Lobos, no
governo de Getúlio Vargas, institui o projeto de
canto orfeônico nas escolas. São formados corais, que se desenvolvem pela memorização de
letras de músicas de caráter folclórico e cívico.
1935 - O escritor Mário de Andrade, então
diretor do Departamento de Cultura do município
de São Paulo, promove um concurso de desenho para crianças com tema livre. O ganhador
recebe uma quantia.
1948 - É criada no Rio de Janeiro a primeira "Escolinha de Arte", com a intenção de
propor atividades para o aluno desenvolver a
auto expressão e a prática. Em 1971, chega a
32 o número de instituições particulares desse
tipo no país.
1960 - As experimentações que marcam
a sociedade, como o movimento da bossa nova
influencia o ensino de Arte nas escolas de todo o
país. É a época da tendência da livre expressão
se expandir pelas redes de ensino.

1971 - Segundo a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), a Educação Artística (que inclui artes plásticas, educação musical
e artes cênicas) passa a fazer parte do currículo
escolar do Ensino Fundamental e Médio.
1973 - Criação dos primeiros cursos de
licenciatura em Arte, com dois anos de duração
e voltados à formação de professores capazes
de lecionar música, teatro, artes visuais, desenho,
dança e desenho geométrico.
1989 - Desde 1982 desenvolvendo pesquisas sobre três ideias (fazer, ler imagens e estudar a história da arte), Ana Mae Barbosa cria a
proposta triangular, que inova ao colocar obras
como referência para os alunos.
1996 - A LDB passa a considerar a Arte
como disciplina obrigatória da Educação Básica.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais definem
que ela é composta de quatro linguagens: artesvisuais, dança, música e teatro.
Para o PCN a arte tem tanta importância
como as outras disciplinas, ela está relacionada
com as demais áreas e tem suas especificidades.
Através da arte o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação quando realiza
formas, quando aprecia sua obra ou a dos seus
colegas. Essa área também ajuda ao aluno relacionar-se com outras disciplinas do currículo, “Um
aluno que exercita continuamente sua imaginação
estará mais habilitado a construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver um
problema matemático.” (PCN- Arte, 1997, p.19).
O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil é um documento direcionado para
as creches e pré-escolas. De acordo com o documento, quando se trabalha artes visuais na
educação infantil devemos tomar cuidados no
que diz respeito a peculiaridades e esquemas de
conhecimentos próprios de cada faixa etária. Isso
quer dizer 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” (RCNEI,
1998, p.91).
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As atividades lúdicas auxiliam diretamente
no desenvolvimento de sua expressão, nas relações afetivas com o mundo, com as pessoas e
com os objetos. Segundo Buoro (2009, p. 10),
“a criança não pode compreender a Arte se não
a conhece. É tarefa do Educador sensibilizar a
criança para que possa ser um receptor da arte
moderna e contemporânea e até um produtor”.
Através da Arte pode-se despertar a atenção de cada um para a sua maneira particular
de sentir, sobre a qual se elaboram todos os
processos racionais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta seção será apresentada uma breve descrição da disciplina de Artes na Educação Infantil, utilizando a pesquisa bibliográfica,
abordando alguns autores que escrevem sobre
essa rica disciplina e suas contribuições para o
desenvolvimento infantil, formando as bases necessárias para as próximas etapas.
A arte é toda forma de expressão e manifestação do ser. Está ligada principalmente
a sensibilidade e a imaginação colocada em
prática de alguma forma e tem uma função tão
importante quanto à dos outros conhecimentos,
no processo de ensino aprendizagem. É comum
que atividades artísticas sejam 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.
Segundo Biasoli (1999, p. 90): “o conceito
de Arte foi objeto de diferentes interpretações:
Arte como técnica, como produção de materiais
artísticos”.
Dentro da disciplina de Artes o professor
pode trabalhar com a Música, Dança, Pintura,
Escultura, Teatro, Literatura, Cinema, Fotografia,
História em Quadrinhos, Jogos Multimídia, Arte
Digital, propiciando aulas diversas dentro de seu
planejamento, tornando o processo de ensino
aprendizagem mais prazeroso.

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. “Em
todas as idades, o brincar é realizado por puro
prazer e diversão e cria uma atitude alegre em relação à vida e à aprendizagem” (MOYLES, 2002,
p.21).
De acordo com o referencial curricular nacional para educação infantil,
A presença das Artes Visuais na educação infantil, ao longo da história, tem
demonstrado um descompasso entre os
caminhos apontados pela produção teórica e a prática pedagógica existente. Em
muitas propostas as práticas de Artes Visuais são entendidas apenas como meros
passatempos em que atividades de desenhar, colar, pintar e modelar com argila ou
massinha são destituídas de significados
(RCNEI, 1998, p. 87).

As crianças podem se expressar e sentir
prazer em desenhar, pintar, rabiscar, interpretar,
dançar, cortar e criar. Utilizam sua imaginação
para inventar ou transformar desenhos, personagens, cenários criando o inusitado, o novo, o
diferente ou apenas recriando o que vive no seu
meio de convivência.
Vejamos a seguir os
objetivos para cada faixa etária de acordo com
o Referencial Curricular Nacional da Educação
Infantil:
Objetivos Crianças de 0 a 3 anos - garantir
que as crianças sejam 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.
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Crianças de 4 a 6 anos - os objetivos da
faixa etária de 0 a 3 anos devem ser aprofundados e ampliados, e garantindo que as crianças
sejam capazes de: • interessar-se pelas próprias
produções, pelas de outras crianças e pelas diversas obras artísticas (regionais, nacionais ou
internacionais) com as quais entrem em contato,
ampliando seu conhecimento do mundo e da
cultura; • produzir trabalhos de arte, utilizando a
linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo
o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de
produção e criação.
É importante que o professor disponibilize
materiais diversos como: argila, papel, isopor,
tinta, sucata, e deixe que a criança descubra as
diversas utilidades que eles têm, tendo liberdade
para inventar coisas que para o professor muitas
vezes não têm significado, mas que para ela faz
muito sentido.
Vale ressaltar que a ideia antiga de que
o professor é retentor do saber, e a repetição a
melhor forma de se aprender, não existe mas,
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.
A intenção de ensinar Arte às crianças
deve ser para desenvolver o autoconhecimento,
o senso crítico, a sensibilidade e a criatividade,
habilidades que serão extremamente importantes durante toda a vida.
Conforme KUHLMANN Jr. (1998, p. 141-142):
A criança dos 4 aos 6 anos, no jardim,
educaria a mão e o olho, desenvolveria
hábitos de asseio, urbanidade, império
sobre si mesma, aguçar o engenho, interpretaria os número e as formas geométricas, inventaria combinações de linhas e
imagens e as representaria com o lápis,
[...] As mãos, órgão mais importantes no
que respeita o trabalho ativo, deveriam ser
forçadas a brincar desde o princípio, e
também a desenvolver exercícios manuais ( KUHLMANN Jr., 1998, p. 141-142).

Assim como os planejamentos de Português ou Matemática são pensados linearmente,
com atividades articuladas entre si, o plano de
Artes também deve considerar o desenvolvimento gradual das crianças e introduzir novos desafios com intencionalidade.
Outro elemento importante nas interpretações e relações dos alunos é a imaginação, já
que ela se alimenta das experiências vividas por
cada um e é responsável pela construção da
cultura.
Assim, para facilitar esta imaginação e
criação dos alunos, o professor pode também
modificar a disposição dos objetos da sala de
aula, possibilitando ao aluno situações diferenciadas que enriqueçam a sua produção e fazendo
assim, com que ele veja as coisas de formas
variadas, já que essas mudanças possibilitaram
a criança visões diversificadas, não fazendo com
que ela fixe-se em um único modelo de sala de
aula. Assim, o professor não influenciará o aluno,
mas ao contrário, instigando-o a ter novas visões,
Educar significa propiciar situações de
cuidados, brincadeiras e aprendizagens
orientadas de forma integrada que possam contribuir para o desenvolvimento
das capacidades infantis de relação pessoal, de ser e estar com os outros, de
respeito e confiança aos conhecimentos
mais amplos da realidade social e cultural (Referenciais Curriculares Nacionais –
Brasília, |MEC/Sef, v1, 1998).

As aulas de Artes podem e devem contribuir para o crescimento e desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo. Os professores precisam
observar se estão pondo em prática, a importância do conhecimento e desenvolvimento e se,
se deve ensinar do mais simples para o mais
complexo ou quem sabe começar com o que
já se sabe e aprimorar este conhecimento. “A
arte não possibilita apenas um meio de acesso
ao mundo dos sentimentos, mas também o seu
desenvolvimento, a sua educação” (DUARTE JÚNIOR, 2012, p.66).
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As pedagogias em arte precisam de propostas que desafiem o imaginário infantil, que
busquem os conhecimentos visuais das crianças, explorem a linguagem visual nas formas de
produzir, entender e ler as imagens.
Reforçamos ainda que a ideia de que os
desenhos estereotipados empobrecem a percepção e a imaginação da criança, não permitindo
que ele desenvolva naturalmente seu potencial.
Assim deve-se o professor, oferecer o maior espaço para a expressão de seus alunos, negando
estereótipos, já que devemos instigar o poder de
criatividade e individualidade de cada um.
A criança quando chega à Educação Infantil, está em plena fase de desenvolvimento motor,
cognitivo e social, o que coloca o professor que
a recebe em uma situação de facilitador e colaborador para que essa evolução aconteça.
A vida e a obra dos artistas também despertam interesse nos alunos e inspiram suas próprias produções. Sendo assim podemos inserir
também as expressões artísticas de diversas
culturas, como arte indígena, africana, grega etc.
Outro ponto muito importante também, é
que o educador mantenha uma linha de trabalho, ligando uma aula à outra e explorando o
inusitado junto com seu aluno, se aventurando
a aprender caminhos novos e reaprendendo a
utilizar a imaginação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Lei nº 9.394/1996 estabelece em seu artigo 26,
parágrafo 2º que: “A arte é um patrimônio cultural
da humanidade, e todo ser humano tem direito
ao acesso a esse saber”.
A área da arte visual é extremamente ampla e abrange qualquer forma de representação
visual, ou seja, cor e forma. As artes que normalmente lidam com a visão como o seu meio principal de apreciação costumam ser chamadas de
“artes visual”, um exemplo é: pintura, desenho,
gravura, fotografia e cinema. Barbosa (2003, p.
4) ressalta que: “Arte não é apenas básica, mas
fundamental na educação de um país que se
desenvolve. Arte não é enfeite, arte é profissão
e é uma forma diferente da palavra interpretar o

mundo, a realidade, o imaginário e o conteúdo.
Como conteúdo, a arte representa o melhor trabalho do ser humano”.
Estes conceitos a acompanharão por toda
a vida escolar, social e profissional, e se o aprendizado acontecer o mais cedo possível será de
mais fácil compreensão e absorção do conteúdo,
o que a sua evolução nas áreas cognitiva, social,
afetiva e motora.
A música também tem sua contribuição
para o desenvolvimento cognitivo e motor despertando a criatividade. Cada criança ao escutar
uma melodia, interpretada de forma única e pessoal. Além da forma de internalização, inversamente, a música fornece, também, subsídio para
externalizar sentimentos.
“A música está presente em todas as culturas e pode ser utilizada como fator determinante
nos desenvolvimentos motor, linguístico e afetivo
de todos os indivíduos” (MARTINS, 2004).
As diferentes situações contidas nas atividades que envolvem música fazem a criança
crescer através da procura de soluções e de alternativas. O desempenho psicomotor da criança
enquanto brinca alcança níveis que só mesmo
com a motivação ela consegue. Ao mesmo tempo favorece a concentração, a atenção, o engajamento e a imaginação. Como consequência
a criança fica mais calma e relaxada e aprende
a pensar, estimulando sua inteligência (GÓES,
2009).
Sendo assim a música deve ser considerada uma verdadeira “linguagem de expressão”,
parte integrante da formação global da criança
influenciando no desenvolvimento dos processos
de aquisição do conhecimento, sensibilidade, sociabilidade e criatividade. As atividades de musicalização permitem que a criança melhore a si
mesma, desenvolvendo sua noção de esquema
corporal, também permitem a comunicação com
o outro. Weigel (1988) e Barreto (2000) afirmam
que atividades podem contribuir de maneira indelével como reforço no desenvolvimento cognitivo/
linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança,
da seguinte forma:
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• Desenvolvimento cognitivo/linguístico:
a fonte de conhecimento da criança
são as situações que ela tem oportunidade de experimentar no seu dia a dia.
Nesse sentido, as experiências rítmicas
musicais que permitem uma participação ativa favorecem o desenvolvimento
dos sentidos das crianças. Ao trabalhar
com sons ela desenvolve sua acuidade auditiva; ao acompanhar gestos ou
dançar ela está trabalhando a coordenação e estabelecendo relações com
o ambiente em que vive.
• Desenvolvimento psicomotor: as atividades musicais oferecem inúmeras
oportunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora, aprenda
a controlar seus músculos e mova-se
com desenvoltura. O ritmo tem um
papel importante na formação e equilíbrio do sistema nervoso. Isto porque
toda expressão musical ativa age sobre a mente, favorecendo a descarga
emocional, bater palmas, pés, são experiências importante para a criança,
pois elas permitem que se desenvolva
o senso rítmico, a coordenação motora, fatores importantes também para o
processo de aquisição de leitura e da
escrita.
• Desenvolvimento sócio afetivo: a criança aos poucos vai formando sua identidade, percebendo-se diferente dos
outros e ao mesmo tempo buscando
integrar-se com os outros. Através do
desenvolvimento da autoestima ela
aprende a se aceitar como é, com
suas capacidades e limitações. As atividades musicais coletivas favorecem
o desenvolvimento da socialização,
estimulando a compreensão, a participação e a cooperação. Dessa forma a
criança vai desenvolvendo o conceito
de grupo. Além disso, ao expressar-se
musicalmente em atividades que lhe
deem prazer, ela demonstra seus sentimentos, libera suas emoções, desen-

volvendo um sentimento de segurança
e auto realização (CHIARELLI, BARRETO- 2005).
Os jogos musicais, segundo Bréscia
(2003), podem ser divididos em três tipos:
• Sensório Motor: Atividades que relacionam o som e o gesto.
• Simbólico: Quando o som tem função
de ilustração, sonoplastia busca representar o significado da música, sentimento, expressão.
• De Regras ou Analítico: Neste é necessário a socialização e organização,
para escutar os outros e a si mesmo,
aguardando sua vez de cantar e tocar
(CHIARELLI, BARRETO, 2005).
O objetivo das aulas deve ser sempre para
que os alunos possam, da melhor maneira possível, apresentar em cada período de vida uma
boa qualidade de aprendizagem nos planos escolar, social e profissional, dando a esses alunos
a oportunidade de se desenvolver com criatividade e autonomia tanto no aspecto motor quanto
cognitivo.
Um elemento importantíssimo na construção do imaginário infantil é o fato de o professor
não se impor ao processo de criação do educando, devendo se libertar ao máximo dos estereótipos que podem às influenciar e permitindo
que estas possam inventar, descobrir e sonhar
livremente, colocando no papel e nos diversos
materiais que devem ser utilizados as ideias que
estão em seu pensamento, dando asas a sua
imaginação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendendo que o desenvolvimento da criança sofre a influência do meio em que
está inserida e o quanto as aulas de Artes podem contribuir para o desenvolvimento cognitivo,
social, afetivo, e motor das crianças estes parágrafos descreveram sobre a importância do
desenvolvimento das aulas de Artes na Educação Infantil.
Este trabalho teve o intuito de fazer as pessoas envolvidas na Educação Infantil (professores, diretores, coordenadores) se atentarem para a importância da prática das aulas de Artes
na Educação Infantil, o quanto essa disciplina em todas as suas áreas (Música, Dança, Pintura,
Escultura, Teatro, Literatura, Cinema, Fotografia, História em Quadrinhos, Jogos Multimídia, Arte
Digital) desperta interesse, a motivação e a imaginação das crianças, quando desenvolvida
com materiais variados, espaços diversos, nas diferentes etapas do desenvolvimento, 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.
Foi possível constatar que para a linguagem das artes venha se fazer presente na
Educação Infantil, é necessário ligá-la ao lúdico, ao jogo, ao brincar, ao criar, ao imaginar,
ao perceber, possibilitando o aluno a construção não só do conhecimento cognitivo, mas
também do sensível, do descobrimento corpóreo, do respeito ao outro, sendo um elemento
importantíssimo na construção de um cidadão consciente e ativo no meio em que vive.
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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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, UM OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO
RESUMO: Essa pesquisa foi desenvolvida com objetivo geral de esclarecer a importância do
profissional de psicopedagogia na alfabetização e letramento, uma parte fundamental do
aprendizado, através de uma visão complementar da intervenção psicopedagógica, dada a
importância da alfabetização e letramento para a continuidade da aprendizagem na vida do
indivíduo. Este trabalho se propôs analisar alguns aspectos referentes à atuação do profissional
de psicopedagogia, como devem ser feitas as intervenções e de que forma podem contribuir
para o melhor desenvolvimento e sucesso desse indivíduo. Para garantir a veracidade dos dados
constantes neste trabalho de pesquisa, foram feitas revisões bibliográficas com base em alguns
dos autores que tratam do tema como Lev Vygotsky, Nádia Bossa, Emília Ferreiro, entre outros.
Embora muitas teorias ainda estejam em discussão no campo da educação, a análise deste
trabalho possibilitou uma reflexão acerca dos reais problemas da sistemática do processo de
ensino aprendizagem. Possibilitou um olhar para a formação da equipe escolar e buscou direcionar
um olhar reflexivo da atuação do psicopedagogo à alfabetização e letramento na educação
básica.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Indivíduo; Aprendizagem; Alfabetização;
Letramento.
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INTRODUÇÃO

E

sse é o primeiro Artigo de uma série de três, intitulada “Alfabetização e letramento:
um olhar psicopedagógico” se enquadra na linha de pesquisa “Teorias psicodinâmicas e Aprendizagem: a construção do conhecimento, a concepção de sujeito e
suas implicações no aprender” e traz como tema e foco de pesquisa as possíveis contribuições do psicopedagogo e seu papel no ambiente da instituição escolar, junto ao professor e
de toda a comunidade escolar, no período de alfabetização e letramento, a fim de auxiliar no
sucesso dos alunos no processo de ensino aprendizagem.
Esse trabalho de pesquisa surgiu a partir do seguinte questionamento: como o psicopedagogo pode auxiliar o trabalho do professor para o sucesso no processo de ensino e
aprendizado do indivíduo, respeitando suas especificidades e vivências, durante o processo
de alfabetização e letramento na educação básica?
Tem o objetivo de refletir sobre o espaço ocupado pelo psicopedagogo dentro das instituições de ensino e sua função de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem, buscando
melhorias para o sucesso global do indivíduo em processo de alfabetização na infância; refletir junto às instituições de ensino e ao professor sobre metodologias e práticas que sejam
capazes de contemplar o conhecimento prévio trazido por esse indivíduo, atribuindo novo
significado ao processo de ensino aprendizagem, a fim de superar, juntamente com o professor, os desafios para construção da leitura e da escrita; pensar objetivamente a contribuição
do psicopedagogo durante a formação na educação básica.
O principal fator que justifica o desenvolvimento da escrita e pesquisa desse artigo é o
reconhecimento de que a psicopedagogia vai além da clínica e possui vertente institucional
importante, capaz de auxiliar no desenvolvimento das crianças no processo de alfabetização
e letramento. Sabe-se que o professor em sala de aula enfrenta diversos desafios para alfabetizar letrando, e o profissional da psicopedagogia pode contribuir para o aprimoramento
deste processo, pelas habilidades que possui.
Dada a diversidade de fatores internos, como os orgânicos, e externos, como os ambientes que são capazes de interferir negativamente no processo de aprendizagem do indivíduo,
além da falta de apoio oferecida ao profissional
alfabetizado pelas instituições de ensino, vê-se a importância do Psicopedagogo no
contexto escolar.
Este profissional pode contribuir para o melhoramento dessas problemáticas, por possuir
competências e capacidades de auxiliar e apoiar o professor alfabetizador, ao propor uma
reflexão sobre a importância do respeito às especificidades e às vivências de cada indivíduo
e de contribuir para a revisão de metodologias aplicadas pelas instituições de ensino.
O tema aqui desenvolvido pode auxiliar os estudantes do nível superior que atuarão em sala
de aula no nível de alfabetização a repensar as práticas conhecidas e refletir como melhorá-las. Esse
trabalho de pesquisa bibliográfica não tem a pretensão de trazer grandes mudanças para a área da
educação, nem mesmo esgotar o assunto, dada a complexidade que o abrange, mas busca propor
uma carinhosa reflexão sobre um trabalho de quem ensina, bem como o indivíduo aprendente.
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Uma reflexão sobre a prática do professor que necessita resolver as questões biopsicossociais do indivíduo que está em processo de alfabetização e demonstrar como o psicopedagogo tem a condição necessária para amparar esse processo, dar suporte a esse professor,
refletir as metodologias e práticas, não só do professor, mas também das instituições de
ensino, observando o indivíduo como um sujeito único, autor de sua história, através de um
olhar particular que a intervenção psicopedagógica pode propiciar.
Espera-se, com a pesquisa aqui apresentada, compreender a importância do trabalho
do Psicopedagogo em parceria com as instituições de ensino e com o professor, para evitar
a ampliação do fracasso escolar e avançar no sucesso do indivíduo em processo de alfabetização e letramento.
Observar as metodologias e práticas de ensino abordadas pelo professor, bem como
suas concepções, a fim de que se realize um trabalho que auxilie no sucesso do aprendizado
do indivíduo, portanto esse trabalho de pesquisa se organiza no sentido de compreender a
alfabetização e letramento e a pensar como efetivar o sucesso desses dois processos com
o auxílio da Psicopedagogia, que nesse sentido vem trazendo uma vasta reflexão a esses
profissionais.
A primeira hipótese deste trabalho é que existe falta de conhecimento do
professor sobre a função deste profissional no ambiente escolar, uma vez que ele é
mais conhecido pela atuação clínica. A outra hipótese é que a instituição escolar que tenha
um psicopedagogo, com todas as suas possíveis contribuições, pode trazer ao professor
uma mudança em seu olhar e em seu comportamento frente a esse profissional, de modo a
permitir o estabelecimento de um trabalho de colaboração, que será frutífero e benéfico para
todos, principalmente para os alunos em processo de alfabetização que tenham ou estejam
com dificuldade de aprendizagem.
Por meio de análise de estudos bibliográficos de autores especialistas no assunto, tais
como: Nádia Bossa, Maria Lúcia Weiss, Sara Paín, Magda Soares entre outros, o presente
trabalho busca ampliar o conhecimento e a reflexão aos profissionais da educação. Neste
primeiro trabalho, é apresentado o contexto da psicopedagogia e sua relação com a alfabetização e o letramento. No artigo seguinte serão apresentadas algumas intervenções psicopedagógicas e suas contribuições para o aprendizado.
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PSICOPEDAGOGIA NA ALFABETIZAÇÃO
E LETRAMENTO
A escola, assim como toda a sociedade,
vem passando por profundas transformações.
Antigamente eram poucas as preocupações
com o processo de leitura e escrita, entretanto
nas últimas décadas esse assunto passou a
ser pauta frequente, por sua complexidade.
Nesse sentido, a psicopedagogia traz contribuições significativas para as discussões
sobre a aprendizagem da leitura e da escrita, além de possibilitar reflexões importantes
para os educadores quanto ao seu trabalho
com crianças no período de alfabetização.
Psicopedagogia, alfabetização e letramento são termos que seguem presentes
durante todo esse trabalho de pesquisa, por
este motivo entende-se a necessidade de elucidá-los para que se possa ter uma compreensão mais profunda sobre o desenvolvimento desse trabalho de pesquisa,
A Psicopedagogia é uma área de estudo
bastante recente, existindo há aproximadamente 30 anos no Brasil, e tem por objetivo estudar, compreender e intervir na
aprendizagem humana. Ao contrário do
que o senso comum imagina, a Psicopedagogia não se restringe ao estudo das
dificuldades e dos distúrbios de aprendizagem, mas à aprendizagem de um modo
geral, seja no seu estado normal ou patológico. Além disso, todos os seres humanos, em qualquer faixa etária, podem
fazer uso da Psicopedagogia para aprender de forma mais eficaz ou compreender
o seu próprio processo de aprendizagem.
Afinal, se estamos suscetíveis ao ato de
aprender desde que nascemos até o fim
de nossas vidas, por que, então, a Psicopedagogia teria um limite de atuação? Ela
está presente onde a aprendizagem acontece, ou seja, em todos os momentos e
faixas etárias de nossas vidas (SERRA,
V.1, 2012, p.5).

Desse modo é possível compreender a
psicopedagogia além de uma ciência que une
dois saberes, a psicologia e a pedagogia. Pode-se entender a amplitude dessa ciência que
interage de modo coerente com diferentes
campos do conhecimento como antropologia,
sociologia, psicologia entre outros, e em diferentes fases da vida do indivíduo, trabalhando
para um melhor desempenho no processo
de aprendizagem, durante o seu processo de
formação do conhecimento.
A psicopedagogia é a ciência que busca a compreensão do indivíduo de forma a
observar todas as suas competências, compreendendo o sujeito como único autor de
sua história.
É possível observar a definição dos termos alfabetização e letramento de duas formas: a primeira delas como o ato de ensinar
a ler e a escrever, conceito distante da atual
realidade psicopedagógica. Para a psicopedagogia, a alfabetização é concebida como
letramento, como a ação de ensinar e aprender as práticas sociais da literatura e escrita,
a apropriação da escrita e de suas práticas
sociais. Como cita Soares,
Dissociar alfabetização e letramento é um
equívoco porque, no quadro das atuais
concepções psicológicas, linguísticas e
psicolinguísticas de leitura e escrita, a
entrada da criança (e também do adulto
analfabeto) no mundo da escrita se dá
simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização –, e pelo
desenvolvimento de habilidades de uso
desse sistema em atividades de leitura e
escrita, nas práticas sociais que envolvem
a linguagem escrita – o letramento. Não
são processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização se desenvolve no contexto de e
por meio de práticas sociais de leitura e
de escrita, isto é, através de atividades de
letramento, e este, por sua vez, só pode
desenvolver-se no contexto da e por meio
da aprendizagem das relações fonema
grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 2004, p. 14).
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Para a psicopedagogia, pensar a alfabetização e o letramento, implica rever a prática do professor por meio de sua didática e
de sua metodologia; é necessário relacioná-las com o meio social que o indivíduo está
inserido, mediando o conhecimento de forma
que o processo de aprendizagem não seja
simplesmente um ato mecânico de decodificar e codificar das palavras.
Esse aprendizado deve ser construído
garantindo o respeito à vivência que o indivíduo já carrega consigo ao entrar na instituição
de ensino, para que esse novo aprendizado
venha fazer-lhe sentido e ele seja o construtor
do seu próprio conhecimento.
Como afirma Ferreiro e Teberosky
(1985, p. 24) [...] “no lugar de uma criança
que recebe pouco a pouco uma linguagem
inteiramente fabricada por outros, aparece
uma criança que reconstrói por si mesma a
linguagem, tomando seletivamente a informação que lhe provê o meio”.
Sabe-se que na atualidade, os desafios
para a construção da escrita e da leitura do
indivíduo são grandes. Os professores encontram o maior dos desafios na construção
social do indivíduo, que no momento em que
se insere na instituição escolar, precisa conviver socialmente em outro meio que não mais
o familiar e compreender uma nova face do
mundo, sem perder sua identidade, portanto nesse contexto será possível observar a
importância do psicopedagogo em auxiliar o
professor a promover um melhor processo de
ensino aprendizagem.
Quando se usa o termo letramento,
engloba um conjunto maior, pois se refere à
utilização da escrita e da leitura na prática
da vida social. Ser letrado significa fazer uso
crítico e reflexivo da escrita e da leitura. O
indivíduo letrado é aquele que consegue relacionar seus conhecimentos ao mundo em
que vive, assim como o indivíduo que acaba
de nascer e observa tudo ao seu redor para
dar sentido ao seu novo mundo.

Não é descabido, portanto, esclarecer um
dos termos da evolução intelectual pelo
termo extremo oposto, isto é, a construção de objetos práticos pela de objetos
científicos, na esperança de que a primeira, assim que for suficientemente conhecida, elucide por seus turnos, a segunda
(PIAGET, 1970, p.83).

Essa citação nos remete à atual compreensão da alfabetização e letramento como
indissociáveis, pois o indivíduo está sendo letrado, ou seja, dando significado ao mundo
desde o momento que está inserido nesse
meio. Embora o termo letramento não apareça no dicionário, sabe-se que seu emprego
é extremamente atual, passando a compor o
quadro de nomenclaturas somente na segunda metade dos anos de 1980, e seu entendimento de letramento vem a partir da palavra
“ literacy”.
[...] literacy é o estado ou condição que
assume aquele que aprende a ler e escrever. Implícita nesse conceito está a
ideia de que a escrita traz consequências
sociais, culturais, políticas, econômicas,
cognitivas, linguísticas, quer para o grupo
social em que seja introduzida, quer para
o indivíduo que aprenda a usá-la (SOARES, 2000, V. 2, p. 17).

Neste sentido, letramento é o resultado
da ação de ensinar e de aprender a ler e escrever: o estado que adquire um grupo social
ou um indivíduo como consequência de ter-se
apropriado da escrita. O letramento propicia
condições para que o educando se aproprie
dos conhecimentos científicos, tornando-se capaz não só de ler e escrever, mas também de
iniciar a construção de novos conhecimentos,
de acordo com sua realidade, dando sequência às séries subsequentes à alfabetização,
A alfabetização, como processo de aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica, foi, assim, de
certa forma obscurecida pelo letramento,
porque este acabou por frequentemente
prevalecer sobre aquela, que, como consequência, perde sua especificidade (SOARES, 2004, V. 25, p. 11).
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Podemos observar como o termo letramento é indissociável do termo alfabetização,
ambos se entrelaçam durante o processo de
alfabetização, pois o indivíduo, desde o momento do seu nascimento, está construindo
novos conhecimentos e dando significado ao
mundo a sua volta.
Quando o indivíduo entra na instituição
escolar, esse processo continua, e o professor
deve compreender o indivíduo como capaz
e dotado de múltiplas competências. Para a
construção do conhecimento de forma sistêmica, o professor nesse período, necessitaria
do auxílio do psicopedagogo, para construir
um olhar mais amplo e reflexivo sobre esse
indivíduo,
Só será possível ensinar e aprender prazerosamente quando efetivamente compreendermos as nossas crianças. Vez que,
antes mesmo de frequentar a escola elas
vivem o seu mundo real, [cheio de cores,
símbolos, formas, sons, etc.]. [...] ao chegar à escola, se providas deste contexto,
requerem continuidade, se desprovidas,
precisam ser estimuladas a perceber, a
ouvir, a falar, a sentir, etc., de modo que
se torne o mais real e significativo possível. [...]” (NUNES E BECKER, 2000, V.
25, p. 4).

A psicopedagogia estuda o processo
de desenvolvimento do indivíduo e as suas
dificuldades de aprendizagem. Além disso,
busca compreender do indivíduo como um
sujeito biopsicossocial, a fim de auxiliá-lo na
construção do seu próprio conhecimento, promovendo a ressignificação de suas vivências,
por meio das diversas áreas, como pedagogia, psicanálise, antropologia e psicologia,
tendo o psicopedagogo o papel de atuar para
prevenir e quando necessário for, compreender a falha ou falhas no processo de ensino
aprendizagem,

A psicopedagogia, como técnica da
condução do processo psicológico da
aprendizagem, traz com seu exercício o
cumprimento de ambos fins educativos.
A psicopedagogia adaptativa, preocupada em fortalecer os processos sintéticos
do ego (yo) e facilitar o desenvolvimento
das funções cognitivas, pretende colocar
o sujeito no lugar que o sistema lhe designou. Diferentemente, optamos por uma
psicopedagogia que permite ao sujeito
que não aprende fazer-se cargo de sua
marginalização e aprender, a partir da
mesma, transformando-se para integrar-se na sociedade, mas dentro da perspectiva da necessidade de transformá-la
(PAÍN, 1989, v. 3, p.12).

Diante disso, é possível afirmar a importante contribuição que a psicopedagogia vem
trazendo para o processo de construção do
conhecimento para o indivíduo social, possibilitando novas reflexões e uma ressignificação
desse processo.
Buscou-se esclarecer, neste item, os
conceitos que serão apresentados no decorrer desse trabalho de pesquisa, evidenciando
o significado de alfabetização e letramento e
o de psicopedagogia neste artigo.

O PSICOPEDAGOGO E O SEU CAMPO DE
ATUAÇÃO
A Psicopedagogia surgiu na Europa,
após serem encontrados problemas de aprendizagem e a necessidade de justificar as desigualdades sociais. A psicopedagogia chega
no Brasil somente no período de 1970, por
meio da influência da Argentina, que tinha o
acesso mais fácil à literatura. São criados cursos com enfoque psicopedagógico.
No início da década de 1980, é criada
a Escola de Guatemala, com uma visão sociopolítica a respeito da dificuldade de aprendizagem escolar, em que se acreditava nos
problemas do processo de ensino. Sendo
assim, inicia-se um trabalho preventivo e, no
mesmo período, surgem cursos de especialização nesta área psicopedagógica.
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De acordo com o site da Associação
Brasileira de Psicopedagogia - ABPp (2020,
p. 4), no ano de 1997, iniciou-se o processo de Regulamentação da Profissão em Psicopedagogia com o Projeto de Lei (PL) nº
3124/97. O texto inicial foi alterado, em 2008
um novo PL sob o nº 3512/08 foi apresentado, com mudança do texto em 2010 para PL
nº 031/2010.
Entre contestações e requerimentos, o
Projeto de Lei tramita atualmente no Congresso Nacional, porém a formação desse profissional já é regulamentada pelo MEC desde
a década de 1970, e o campo de atuação é
vasto como pode-se observar,
Hoje, temos a Psicopedagogia Clínica,
de caráter predominantemente curativo.
Seu espaço de trabalho é o consultório,
e o atendimento individualizado é a forma
mais comum. A Psicopedagogia Institucional possui caráter predominantemente preventivo, e normalmente a atuação
ocorre com pequenos grupos de alunos,
trabalhadores e pessoas em geral. A área
institucional se divide hoje em três formas
de atuação: a escolar, a empresarial e a
hospitalar (SERRA, 2012, p. 6).

É possível inferir que a psicopedagogia
tenha nascido da necessidade de uma área
de atuação que observasse a aprendizagem
humana, suas variantes e quais fatores interferem nesse processo de construção do conhecimento. A práxis psicopedagógica tenta
responder como reconhecer, tratar e prevenir
as possíveis alterações nesse processo de
aprendizagem do indivíduo, dividindo-se em
campos de atuação.
A psicopedagogia clínica, que possui
um olhar para as especificidades biopsicossociais do indivíduo, não possui a função de
ensinar, mas de criar caminhos para o sucesso do aprendizado.

A psicopedagogia institucional, entretanto, atua em espaços em que o processo
de construção do conhecimento é planejado,
não delimita uma faixa etária específica, dado
que a aprendizagem ocorre durante toda a
vida do indivíduo. O psicopedagogo que tem
o seu campo de atuação na instituição escolar atua e contribui junto com a comunidade
em caráter preventivo,
O atendimento psicopedagógico institucional escolar ocorre normalmente na
escola, em grupos, não necessariamente
grupos compostos por alunos da mesma
série ou da mesma idade, já que o objetivo desta atuação é o desenvolvimento de
habilidades e competências, não o conteúdo. Aprender conteúdos deve ser uma
consequência da intervenção psicopedagógica. E não um objetivo direto deste
trabalho (SERRA, 2012, p. 7).

Porém o trabalho psicopedagógico institucional pode ser feito em ambientes diferentes de escolas: o hospital é outro ambiente
em que podemos encontrar o psicopedagogo
atuando para garantir a integração do indivíduo que está em um momento de longa
internação ao seu grupo social; o profissional
de psicopedagogia no hospital pode ser interlocutor entre a escola e o indivíduo,
A Psicopedagogia Institucional Hospitalar
é pouco conhecida e difundida no Brasil. Ela tem por objetivo colaborar com o
desenvolvimento cognitivo das crianças
e adolescentes que estejam acamadas
ou internadas por longos períodos e, por
isso, afastadas dos bancos escolares. A
atuação da Psicopedagogia Institucional
Hospitalar é junto ao leito, e seu principal
objetivo é reduzir as defasagens que o
afastamento da escola provocou na criança hospitalizada (SERRA, 2012, p. 7).

É possível observar o trabalho psicopedagógico em empresas e Organizações
Não Governamentais (ONG), auxiliando na
superação de dificuldades de relacionamento
interpessoal, podendo atuar na área de recrutamento e seleção de pessoal, organizando
cursos de aperfeiçoamento,
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A Psicopedagogia Institucional Empresarial pode ainda colaborar com profissionais que apresentem dificuldades de
adaptação a novos cotidianos, a novas
funções, já que isso também é aprendizagem humana. Pode, ainda, colaborar
nos processos de seleção junto aos administradores de empresa e psicólogos
empresariais, planejando, em equipe,
processos de treinamento que visem ao
desenvolvimento do funcionário e da empresa (SERRA, 2012, p. 7).

Pode-se compreender o psicopedagogo
como um mediador do conhecimento e seu
caminho para o aprendizado de significância
para o indivíduo. Segundo Bossa (2000), “a
Psicopedagogia no Brasil hoje é uma área
que estuda e lida com a aprendizagem e suas
dificuldades e, numa ação profissional, deve
englobar vários campos do conhecimento, integrando-os e sintetizando-os”.
Espera-se que esse item do presente
trabalho de pesquisa tenha possibilitado a
compreensão do campo de atuação do psicopedagogo e a compreensão da importância do seu trabalho diante da alfabetização e
letramento.

A LEITURA E A ESCRITA
Desde o surgimento da humanidade, o
homem tem deixado marcas impressas que
representam suas vidas, anseios, desejos,
medos, lendas etc. Um bom exemplo é a arte
rupestre, que consiste em desenhos e esculturas que nossos ancestrais deixaram registrados nas cavernas durante a pré-história. Esses símbolos, mesmo simples, caracterizaram
suas épocas e devem ser reconhecidos como
o início de um processo que a cada época,
cada geração, cada cultura, se transforma e
se aperfeiçoa,

[...] é bem difícil imaginar que uma criança
de 4 ou 5 anos, que cresce num ambiente urbano no qual vai reencontrar, necessariamente, textos escritos em qualquer
lugar (em seus brinquedos, nos cartazes
publicitários ou nas placas informativas,
na sua roupa, na TV, etc.) não faça nenhuma ideia a respeito da natureza desse
objeto cultural até ter 6 anos e uma professora à sua frente (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 29).

A partir do melhoramento que a sociedade impõe a si mesma, surge a necessidade, de acordo com a evolução de áreas específicas, de as ciências capazes de auxiliar
nesse processo evolutivo, nesse caso podemos atribuir a necessidade da psicopedagogia em auxiliar os professores a encontrarem
o melhor caminho para o desenvolvimento da
escrita e leitura.
A escrita e a leitura estão presentes em
todos os momentos da vida do indivíduo desde o momento que ele chega ao mundo, pois
a investigação move esse novo ser a descobrir o mundo à sua volta, observando todo
o contexto presente em seu meio social. Ao
chegar na instituição de ensino, o indivíduo
contextualiza o seu aprendizado com suas
vivências, observando como todos aqueles
símbolos podem fazer-lhe sentido.
Não há para mim, na diferença e na
“distância” entre a ingenuidade e a criticidade,
entre o saber de pura experiência feito e o que
resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. A
superação e não a ruptura se dá na medida
em que a curiosidade ingênua, sem deixar de
ser curiosidade, pelo contrário, continuando
a ser curiosidade, se critica. Ao criticizar-se,
tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade epistemológica, metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto,
conota seus achados de maior exatidão,
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[...] A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou
não, como procura de esclarecimento,
como sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante do fenômeno vital.
Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que
não fizemos, acrescentando a ele algo
que fazemos (FREIRE, 1996, p. 15).

Freire esclarece a importância do estímulo à curiosidade, à postura investigativa
inerente ao indivíduo, validando os apontamentos feitos até esse momento. Não é possível conceber que a partir do momento que o
indivíduo entra na instituição escolar, toda sua
vivência e história sejam deixadas para trás
e a partir daquele momento surja um novo
indivíduo.
Por conta da necessidade de alfabetizar vários indivíduos ao mesmo tempo, muitas vezes o professor não percebe o quanto
está emoldurando um aprendizado que deixa
assim de ser individual e passa obrigatoriamente ao coletivo, deixando as especificidades e vivências de cada indivíduo fora desse
aprendizado.
A partir dessa problemática na construção de novos conhecimentos, torna- se
possível observar a necessidade do trabalho
psicopedagógico, que efetivamente pode trazer significado a esse novo aprendizado do
indivíduo em processo de alfabetização.

Para isso, cada cultura cria uma simbologia e uma forma de registro própria, sendo
cada código distinto do outro. Essas escritas eram representadas por desenhos que,
combinados sequencialmente, em meio aos
costumes e hábitos culturais de determinada
época, transmitiam uma ideia e eram denominados pictogramas.
Atualmente, porém é exigida uma complexidade muito maior dos indivíduos inseridos na sociedade atual, para que a leitura e a
escrita sejam feitas de forma que a comunicação seja eficaz. Compreendendo esse contexto, percebe-se a importância da atividade do
psicopedagogo no auxílio para que o indivíduo consiga construir o seu conhecimento de
forma significativa e prazerosa no momento
de sua alfabetização, pois é percebida a complexidade desse momento:
A invenção da escrita foi um processo histórico de construção de um sistema de representação, não um processo de decodificação. Uma vez construído, poder-se-ia
pensar que o sistema de representação é
aprendido pelos novos usuários como um
sistema de codificação. Entretanto não é
assim (FERREIRO,1991, v.18, p.12).

A compreensão da importância da escrita é fundamental para que a sociedade
possa compreender a importância do olhar
psicopedagógico no processo de alfabetização e letramento do indivíduo.

A alfabetização do indivíduo vem sendo
vista por muitos profissionais da educação
como um momento complexo, que merece
uma atenção especial, e o psicopedagogo
pode ressignificar com novas reflexões para
o professor e aluno. A escrita acompanhou
lentamente o processo evolutivo do ser humano: com o passar dos milênios, a humanidade
desperta para a necessidade de registrar com
clareza suas ideias e expressões significativas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo se propôs a elucidar que a psicopedagogia não é apenas a junção de dois
campos do saber, como se podia pensar, ou seja, a psicopedagogia não é a junção da psicologia e da pedagogia, mas é campo muito vasto e traz para si a união de diferentes áreas do
conhecimento para se concretizar, pois seu objeto de conhecimento é o aprendizado, podendo
ser o aprimoramento desse aprendizado ou o auxílio para a superação de dificuldades para
alcançar o sucesso desse aprendizado.
No decorrer desse trabalho, que foi exclusivamente bibliográfico, procurou- se compreender algumas possíveis causas das dificuldades de aprendizado do indivíduo no período
de alfabetização e letramento na educação básica e como o Psicopedagogo pode intervir
para ajudar a ressignificar esse processo e, desse modo, garantir ou aumentar as chances
de sucesso.
Como o psicopedagogo pode auxiliar o trabalho do professor para o maior sucesso no
processo de ensino e aprendizado do indivíduo, respeitando suas especificidades e vivências
tanto do professor quanto do educando com dificuldade de aprendizagem, durante o processo
de alfabetização e letramento na educação básica?
Procurou-se elucidar, no decorrer dos quatro capítulos dessa pesquisa, a função do profissional de psicopedagogia no processo de alfabetização e letramento do indivíduo, comprovando a importância do olhar psicopedagógico nesse momento fundamental para o indivíduo.
A partir da primeira hipótese deste trabalho, a de que existe falta de conhecimento dos
docentes sobre a atuação do profissional de psicopedagogia no ambiente da instituição escolar, uma vez que ele é mais conhecido pela atuação clínica, os professores desconhecem
a possibilidade de o psicopedagogo atuar fora da clínica, também na instituição escolar, ou
seja, então eles podem compreender até certo ponto a necessidade de haver um profissional assim, porém se torna muito distante da realidade de muitos alunos, pois os professores
acreditam que clínicas particulares é que podem fazer esse acompanhamento.
Docentes não conseguem compreender compreender o psicopedagogo dentro da instituição escolar, pois desconhecem sua função dentro da mesma, de modo que é importante
permitir que o psicopedagogo tenha um cargo na institucional escolar e que sejam feitos esclarecimentos quanto à sua função e às contribuições que pode trazer ao trabalho pedagógico.
Entendeu-se a necessidade de uma pesquisa quantitativa durante a revisão deste trabalho, para comprovar a falta de conhecimento dos docentes sobre a atuação do psicopedagogo na instituição escolar. Considerando que nenhum trabalho é suficiente para esgotar um
tema, a parte quantitativa da pesquisa fica como sugestão aos pesquisadores que pretendem
dar continuidade aos estudos sobre a atuação do psicopedagogo na instituição escolar e a
recepção dos professores a esses profissionais.
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A RELEVÂNCIA DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RESUMO: Este artigo é construído baseado em pesquisa bibliográficas, de Leis, Orientações
que regem a Educação no Brasil além de referências de artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
demonstrar que, ao usar atividades musicais na Educação Infantil, os Professores dessa Etapa da
Educação contribuem para desenvolvimento integral dos alunos, enriquecem o currículo e torna o
processo de ensino aprendizagem mais alegre e prazeroso para todos os participantes, visando
uma maior integração e inclusão entre os elementos envolvidos no processo educativo, e maior
interação das crianças durante as aulas desenvolvidas e orientadas pelo professor, para que
impactem positivamente nas diferentes etapas do desenvolvimento do aluno, contribuindo para a
formação de bases importantes para o crescimento motor, afetivo, social e cognitivo, entendendo
que que o desenvolvimento da criança é totalmente influenciado meio em que está inserida, com
o objetivo de influenciar que essa metodologia seja cada vez mais incluída nas aulas dentro das
instituições de ensino infantil.

Palavras-chave: Educação; Infantil; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

presente Artigo pretende identificar a importância da presença da Música um
componente da disciplina de Arte, nas aulas de Educação Infantil, tomando como
base, referências bibliográficas, através de leituras, trazendo citações de Leis e
Orientações que conduzem a Educação no Brasil e autores e pesquisadores que se dedicam
a escrever sobres o tema. a Nesse sentido, as contendas aqui apresentadas, indicam como
as intervenções deste elemento no espaço escolar estão relacionadas com uma aplicação
significativa para os alunos.
A Música é uma linguagem tão rica em todos os aspectos, que desperta libertação
na vida do ser humano, na liberdade de expressão, comunicação e socialização. Na Educação Infantil a música tem o forte papel de favorecer descobertas e possibilitar vivências na
aprendizagem, proporcionando facilidade no desenvolvimento e no processo de educação,
é importante no dia a dia da criança para um melhor desenvolvimento em diversas áreas, a
facilidade que proporciona para um melhor ensino e aprendizagem.
A disciplina de Arte e seus componentes, entre eles a Música, ser obrigatória no Ensino
Básico de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 (LDB), é importante destacar a
real aplicação dos conteúdos que são abordados nesta matéria e como esta tem um impacto
positivo no desenvolvimento dos alunos.
Como uma área de conhecimento que contribui para formação humana do aluno, por
ajudá-lo a entender de forma crítica a sociedade que o rodeia e a cultura a disciplina de Artes,
não pode ser tratada como forma meramente de entreter, ou ser vista como uma área menos
importante que as demais.
Utilizar a música como metodologia, no espaço escolar contribui para uma formação
plena do aluno, não reduzindo o processo educacional somente pelas áreas e didáticas mais
tradicionais, enriquece o desenvolvimento global do aluno, propiciando levar a sociedade um
cidadão crítico e consciente de sua atuação.
Este artigo aborda na primeira seção, a importância da Música como metodologia na
Educação Infantil, trazendo referências de autores e pesquisadores que corroboram com a
proposta de se utilizar a Música nesse ambiente, como facilitador no processo de ensino
aprendizagem, por propiciar às crianças o aprendizado em um espaço mais prazeroso, que
permite a inclusão de todos, com participação ativa.
Na seguinte seção, a Educação e a Música, traz um breve relato da história da Arte,
disciplina que comporta a Música, na Educação através de Leis e menções de pesquisadores
que escrevem sobre essa matéria rica em atividades e que permite a criação, a imaginação,
participação e inclusão das crianças no ambiente escolar com o acompanhamento do professor.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A música tem uma importante contribuição no desenvolvimento cognitivo e motor da
criança, despertando a criatividade. Ao indivíduo escutar uma melodia, interpretada de forma
única e pessoal. Além da forma de internalização, inversamente, a música fornece, também,
subsídio para externalizar sentimentos,
As diferentes situações contidas nas brincadeiras que envolvam música fazem a
criança crescer através da procura de soluções e de alternativas. O desempenho
psicomotor da criança enquanto brinca
alcança níveis que só mesmo com a motivação ela consegue. Ao mesmo tempo
favorece a concentração, a atenção, o
engajamento e a imaginação. Como consequência a criança fica mais calma e relaxada e aprende a pensar, estimulando
sua inteligência (GÓES, 2009).

Assim a música pode ser considerada
uma verdadeira “linguagem de expressão”, componente complementar da formação integral da
criança influenciando no desenvolvimento dos
processos de aquisição do conhecimento, sensibilidade, sociabilidade e criatividade.
As atividades de musicalização permitem
que a criança se conheça e desenvolva sua noção de esquema corporal, facilitando também a
comunicação com o outro.
Weigel (1988) e Barreto (2000) corroboram que atividades musicais contribuem de
forma positiva e permanente como no desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e
socioafetivo da criança, explicam da seguinte
maneira:
Desenvolvimento cognitivo/linguístico: a
fonte de conhecimento da criança são as
situações que ela tem oportunidade de experimentar no seu dia a dia. Nesse sentido,
as experiências rítmicas musicais que permitem uma participação ativa favorecem o
desenvolvimento dos sentidos das crianças. Ao trabalhar com sons ela desenvolve sua acuidade auditiva; ao acompanhar
gestos ou dançar ela está trabalhando a
coordenação e estabelecendo relações
com o ambiente em que vive.

Desenvolvimento psicomotor: as atividades musicais oferecem inúmeras oportunidades para que a criança aprimore sua
habilidade motora, aprenda a controlar
seus músculos e mova-se com desenvoltura. O ritmo tem um papel importante na
formação e equilíbrio do sistema nervoso.
Isto porque toda expressão musical ativa
age sobre a mente, favorecendo a descarga emocional, bater palmas, pés, são
experiências importante para a criança,
pois elas permitem que se desenvolva
o senso rítmico, a coordenação motora,
fatores importantes também para o processo de aquisição de leitura e da escrita.
Desenvolvimento sócio afetivo: a criança
aos poucos vai formando sua identidade,
percebendo-se diferente dos outros e ao
mesmo tempo buscando integrar-se com
os outros. Através do desenvolvimento da
autoestima ela aprende a se aceitar como
é, com suas capacidades e limitações. As
atividades musicais coletivas favorecem
o desenvolvimento da socialização, estimulando a compreensão, a participação
e a cooperação. Dessa forma a criança
vai desenvolvendo o conceito de grupo.
Além disso, ao expressar-se musicalmente em atividades que lhe deem prazer, ela
demonstra seus sentimentos, libera suas
emoções, desenvolvendo um sentimento
de segurança e auto realização (Weigel,
1988; Barreto, 2000).

A música é uma forma de arte e de expressão humana, ativa áreas do cérebro que
são responsáveis pelas emoções, ter contato
com o lado artístico permite às crianças lidarem
com os seus sentimentos e construírem sua inteligência emocional,
O envolvimento das crianças com o universo sonoro começa ainda antes do
nascimento, pois na fase intrauterina os
bebês já convivem com um ambiente
de sons provocados pelo corpo da mãe,
como o sangue que flui nas veias, a respiração e a movimentação dos intestinos.
A voz materna também constitui material
sonoro especial e referência afetiva para
eles (BRITTO, 2003, p.35).
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Devido ao caráter lúdico, a música na educação infantil é uma excelente ferramenta para
estimular a criatividade, o fato de agrupar melodias, letras com manifestações culturais, como
também danças típicas, as composições facilitam o contato das crianças com o mundo à sua
volta, aguçando a curiosidade e a imaginação
(MARTINS, 2004).
As cantigas da escola, sempre vêm com
algum ensinamento, e são decoradas com facilidade devido as suas melodias, percebe-se quando as musiquinhas que aprendemos na infância
são lembradas pelo resto da vida, são mais dois
proveitos da música, já que a boa memorização
é uma forte aliada da concentração (MARTINS,
2004).
A música na educação infantil auxilia no
desenvolvimento do raciocínio lógico, devido a
sua ligação com a contagem ritmada de tempo,
a harmonização de instrumentos e composições,
os diferentes tons, entre outros. A alfabetização e
o letramento também têm seu desenvolvimento
provocado através da música, através de seus
padrões e artifícios próprios de linguagem, dá-se a criança a chance de iniciar a comunicação
escrita de uma maneira mais natural, apura o
vocabulário e a dicção, com os alunos maiores
o recurso é usado ainda para explicar conceitos
gramaticais de maneira simplificada (MARTINS,
2004).
É importante que o professor escolha materiais que sejam de fácil manuseio e divertidos,
que inspirem a execução das atividades para
auxiliar na construção dos conhecimentos, da
criatividade das crianças. Em uma aula de música o ao aluno experimenta: brincar, sensibilizar,
socializar, descontrair e interagir, interação por
meio dos sentidos entre os participantes, e ainda
o docente durante essas aulas pode proporcionar às crianças: análise e interpretação de letras
musicais, estudo contextual de compositores ou
intérpretes, cifras e o raciocínio matemático, a
estimular e engajar-los em sala de aula, desenvolvimento de gostos e preferências pessoais, incentivo à criatividade do aluno (MARTINS, 2004):
“A música está presente em todas as culturas e

pode ser utilizada como fator determinante nos
desenvolvimentos motor, linguístico e afetivo de
todos os indivíduos”(MARTINS, 2004).
Os jogos musicais, segundo Bréscia
(2003), podem ser divididos em três tipos:
Sensório Motor: Atividades que relacionam o som e o gesto. Simbólico:
Quando o
som tem f u n ç ã o
de ilustração, sonoplastia
busca representar o
significado d a
Música, sentimento, expressão.De Regras ou Analítico: Neste é necessário a
socialização e organização, para escutar
os outros e a si mesmo, aguardando sua
vez de cantar e tocar (BRÉSCIA, 2003).

O jogos musicais buscam desenvolver as
linguagens, com o diferencial de poder trabalhar
as oito inteligências explicitadas por Gardner:
espacial, linguística, cinestésica-corporal, interpessoal, intrapessoal, naturalista e lógico- matemática, sempre em conjunto com a inteligência
musical.
O jogo não deve ser apenas divertido,
mas também interessante para as crianças, assim pode-se atingir a toda a turma, já que cada
um pode usar a inteligência na qual possui mais
habilidade para desenvolver as atividades, sendo
um forma muito rica de se trabalhar o desenvolvimento cognitivo e motor, alcançando as facilidades e dificuldades de cada aluno e auxiliando
o professor no processo avaliatório.
O professor em uma aula de música pode
incentivar a turma a criar um arranjo musical com
a utilização de instrumentos tocados nas partes
designadas pelas próprias crianças. O tipo de
arranjo vai depender muito da turma com que se
está trabalhando. Com os menores, por exemplo, é melhor os instrumentos de percussão mais
simples, porém, nada impede que a turma goste
do som de um instrumento melódico. A quantidade, variedade dos instrumentos musicais e a
segurança do professor em utilizar os aparelhos
também são fatores que influenciam na criação
e na interação dos participantes. Brito (2003) cita
que “o que importa prioritariamente é a criança,
o sujeito da música. Sendo assim, devemos levar
em consideração a necessidade de cada criança, adequando nosso trabalho a ela”.
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O brincar se faz presente e é muito particular na Educação Infantil, o que torna importante priorizar as atividades lúdicas de concentração e envolvimento
dentro do processo educativo, brincar,
dançar e cantar com as crianças, ponderando
as diferentes fases infantis, maturação, a necessidade de contato corporal e vínculos afetivos.

A MÚSICA E A EDUCAÇÃO
Educação é uma expressão que provém muitos significados, alguns deles, bastante complexos, por isso, para entendê-los é
preciso prevalecer-se de vários recursos, não
necessariamente didáticos. Quando o assunto é em educação leva-se a pensar somente
naquela desenvolvida no espaço escolar, mas
esse tema e muito mais abrangente, envolve conhecer culturas, sociedades diferentes também
sua organização, esse aprendizado se inicia no
contato da criança com pais e familiares e com
os elementos que fazem parte do seu dia a dia,
e pode ser enriquecida com visitas a museus,
parques, exposições (NAGLE, 1968).
A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma espécie de modalidade
que desenvolve a mente humana, promove o
equilíbrio, proporcionando um estado agradável
de bem-estar, facilitando a concentração e o
desenvolvimento do raciocínio, em especial em
questões reflexivas voltadas para o pensamento
filosófico (NAGLE, 1968).
Já em 1854, um decreto federal regulamentou o ensino de música no país e passou a
orientar as atividades docentes, no ano seguinte,
um outro decreto fez exigência de concurso público para a contratação de professores de música,
Na primeira república, a legislação educacional evoluiu diversamente em cada
estado, fazendo com que em cada região
a estrutura e o funcionamento das escolas
adquirissem características muito específicas. Um exemplo para o entendimento
da vida escolar naqueles anos faz-se
possível na observação da organização
escolar paulista (NAGLE, 1968).

Na década de 1920, aconteceram muitas
transformações nos modelos e nas legislações
relativas ao ensino de música no Brasil, vale
citar que no ano de 1923, as escolas públicas
paulistas passaram a utilizar o método “tonicsolfa” como modelo de musicalização e a instituição através de uma lei federal
de 1928, a qual criou os jardins de infância com orientação especializada de musicalização para crianças.
As décadas de 1930/40 foi um importante período para a educação musical no Brasil,
quando se implantou o ensino de música nas
escolas em âmbito nacional, com a criação da
Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA) por Villa-Lobos, a qual objetivava
a realização da orientação, do planejamento e
do desenvolvimento do estudo da música nas
escolas, em todos os níveis, com a perspectiva
pedagógica instaurada de acordo com os princípios: disciplina, civismo e educação artística.
Com a evolução do ensino de canto orfeônico em todo o território nacional, foi criado
o Conservatório Brasileiro de Canto Orfeônico
(CNCO), em 1942, com a finalidade de formar
professores capacitados a ministrar tal matéria, constituindo-se numa notável realização a
favor do ensino da música, e a partir de 1945,
juntamente com outra instituição equivalente, é
responsável pelo credenciamento da docência
de canto,
O curso de formação de professores de
música foi criado em São Paulo, no ano
de 1960, pela Comissão Estadual de Música, ligada ao Conselho Federal de Cultura, junto à Secretaria de Estado dos Negócios do Governo (FONTERRADA, 1991).

Após a inclusão da música na rede oficial
de ensino, incentivada pelas ações relatadas,
possibilitou a popularização da música por muitas gerações, em um processo de democratização e de valorização cultural. A Lei de Diretrizes
e Bases (LDB 4024/ 61), o Conselho Federal
de Educação instituiu a educação musical, em
substituição ao canto orfeônico (por meio do
Parecer nº 383/62 homologado pela Portaria
Ministerial nº 288/62), trazendo ampla alteração
na realidade musical escolar.
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A educação musical transformou-se em
disciplina curricular até o início da década de
1970, quando, com a LDB 5692/71, o Conselho Federal de Educação instituiu o curso de
licenciatura em educação artística (Parecer nº
1284/73), alterando o currículo do curso de
educação musical que passou a compor-se de
quatro áreas artísticas distintas: música, artes
plásticas, artes cênicas e desenho.
A mudança de maior relevância na atualidade aconteceu quando a LDB 9.394/96 estabeleceu o ensino da disciplina Arte na Educação Básica, sobre a qual Penna (2004, p. 23)
comenta:
A atual LDB, estabelecendo que “o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover
o desenvolvimento cultural dos alunos”
(Lei 9.394/96 – art. 26, parágrafo 2º),
garante um espaço para a(s) arte(s) na
escola, como já estabelecido em 1971,
com a inclusão da Educação Artística no
currículo pleno. E continuam a persistir a
indefinição e ambiguidade que permitem
a multiplicidade, uma vez que a expressão
“ensino de arte” pode ter diferentes interpretações, sendo necessário defini-la com
maior precisão (PENNA, 2004, p. 23).

Com a inserção da Arte como disciplina no currículo, passa a ser então reconhecida como campo de conhecimento com seus
conteúdos e linguagens: Artes Visuais, Teatro,
Dança e a Música, abrangendo também no trabalho educativo a valorização da cultura local
(PENNA, 2004).
A concepção da Arte-educação num
campo ampliado abriga uma multiplicidade de
manifestações como performances, instalações
e intervenções no espaço urbano e em ambientes naturais, articulando artes plásticas, artes cênicas, música, literatura e poesia numa proposta
estética interdisciplinar (PENNA, 2004).

Na atualização do currículo da cidade de
São Paulo, realizada de modo a se articular com
os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (2018) e os Direitos de Aprendizagem dos
Ciclos Interdisciplinar e Autoral: Arte (São Paulo,
2016), dois importantes e recentes documentos
da Educação, lê-se:
Autonomia da Arte como componente
curricular. Na escola, a Arte não é um
tema transversal ou um acessório de outros componentes. Se existem conexões
interdisciplinares de Arte com outros componentes curriculares – com a Língua Portuguesa nos textos dramatúrgicos, por
exemplo – há igual conexão deles com
a Arte – como no uso que a História faz
de imagens artísticas em situações de
contextualização e problematização. Essas aproximações ocorrem entre todas
as áreas, não sendo desconsiderada sua
autonomia (p.66).

Nesses documentos, o papel do professor não está limitado ao de executor, aquele
que deverá levar os estudantes a alcançar os
objetivos de aprendizagem de Arte, e sim, o
mediador tanto entre o estudante e sua relação
com os códigos de linguagens artísticas,
quanto entre o discente e a Arte que é manifestada no cotidiano,
Essa mediação, contudo, não deve ser
compreendida como aplicação, como
cumprimento mecânico de tarefas. O
professor se insere num permanente processo de criação, trazendo proposições
lúdicas, invenções, situações diversas de
fruição e nutrição estética, intervenções,
interações, diálogos e ações poéticas.
Em outras palavras, trata-se de um mediador ativo e propositor frente às políticas
educacionais. (p.63) Respeitando esse
colorido, propomos dar aos docentes a
possibilidade de criar percursos de aprendizagem com ênfase em sua linguagem
de formação específica, focalizando conceitos e práticas gerais da área de Arte.
Assim, procuramos ressaltar o que é específico de cada linguagem, mas também
pensar o que as atrelam, o que é comum
a todas (p. 64).
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A música, usada de uma forma planejada,
pelo docente, ativa o desenvolvimento intelectual e a interação do indivíduo no ambiente social,
ainda é um dos principais meios de reflexão
presentes na sociedade, já que, através dela
é possível difundir palavras, sentimentos, opiniões políticas e sociais, que podem repercutir
em discussões e aprendizagens didáticas, ou
utilizadas como metodologias, possibilitando
também a interdisciplinaridade.
A música quando utilizada como alternativa didática, aguça no discente, o interesse e
o convívio escolar, propicia um ambiente prazeroso e motivador, para o aluno que mesmo
não sabendo, já está envolvido no aprendizado,
pois as letras e batidas contidas na composição
são facilmente utilizadas em diferentes temas
de distintas disciplinas, inclusive com trabalhos
interligados entre as matérias, podendo ser um
importante componente facilitador e na construção do processo de ensino-aprendizagem para
todos os envolvidos. Bréscia (2003) afirma que:
crianças mentalmente deficientes e autistas reagem à música, quando tudo o mais
falhou. A música é um veículo expressivo
para o alívio da tensão emocional, superando dificuldades da fala e da linguagem.
A terapia musical foi usada para melhorar
a coordenação motora nos casos de paralisia cerebral e distrofia muscular. Também
é usada para ensinar controle de respiração e da dicção nos casos em que existe
distúrbio da fala (BRÉSCIA, 2003).

Os benefícios do convívio do aluno no
ambiente escolar associado à música são observados desde os primeiros anos escolares,
provocando um significativo interesse do aluno
em participar das atividades escolares, também
um melhor relacionamento entre os alunos, facilitando trabalhos coletivos e contribuindo com
a perda da timidez, a inclusão, favorecendo a
linguagem corporal.

a musicalização é o processo de construção do conhecimento, que tem como
objetivo despertar e desenvolver o gosto
musical, favorecendo o desenvolvimento
da sensibilidade, a criatividade, a imaginação, a memória, a concentração, atenção,
a autodisciplina, o respeito ao próximo e a
socialização, contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação (BRÉSCIA, 2003).

A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que produz
um desenvolvimento na mente humana, promove o equilíbrio e a reflexão, proporciona um estado de bem-estar, facilitando a concentração e
o desenvolvimento do raciocínio.
De acordo com WEIGEL (1988), de um
modo geral, a música visa incentivar o desenvolvimento da criança nos aspectos cognitivo,
linguístico, psicomotor e socioafetivo, ao mesmo
tempo em que garante a aquisição de novos conhecimentos, se configura como uma instância
do processo de socialização da criança na sua
escolarização.
O conhecimento intelectual, corpóreo ou
social de um aluno é resultado da interação
dele com o meio e as pessoas, o meio pode
ser apresentado de muitas maneiras, são essas
variações que ajudam o professor a diversificar
as metodologias didáticas utilizadas, independentemente de qual(s) disciplina(s) esteja sendo trabalhada(s), o mediador do processo de
ensino aprendizagem é o docente, é ele quem
conduz o discente para um melhor aprendizado.

A musicalização na educação infantil além
de divertida é rica em aprendizagem, pode ser
aliada as dinâmicas e brincadeiras utilizadas na
escola. Segundo Bréscia (2003),
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo serão apresentadas algumas referências de Leis e Orientações que conduzem a Educação no Brasil, artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões, sugestões que
podem contribuir para uma maior compreensão
da importância da Música como ferramenta no
processo educativo da Educação Infantil, com o
objetivo de que profissionais dessa modalidade
de Ensino reforcem essa didática em sua aulas,
propiciando às crianças uma passagem pelo
processo de ensino aprendizagem com mais
prazer, participação e inclusão,
O ensino da música pode dar um impulso
exemplar à interdisciplinaridade, fazendo
vibrar o belo em áreas escolares cada
vez mais extensas e que [...] para alguns
alunos é a partir da beleza da música, da
alegria proporcionada pela beleza musical, tão frequentemente presente em suas
vidas de uma outra forma, que chegarão
a sentir a beleza na literatura, o misto de
beleza e verdade existente na matemática, o misto de beleza e eficácia que há
nas ciências e nas técnicas (SNYDERS,
1992, p. 135).

A música é uma das maneiras mais simples de se consumir arte, além de manter em
contato com outras culturas, essa manifestação
artística pode ser extremamente benéfica para
o processo de aprendizagem das crianças, pois
torna o aprendizado mais leve e produtivo: A
música está presente em todas as culturas, nas
mais diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas,
políticas" (BRASIL, 1998, p. 45).
O trabalho com a apreciação musical deverá apresentar obras que despertem o desejo
de ouvir e interagir, pois para essas crianças ouvir é também, movimentar-se, já que as crianças
percebem e expressam-se globalmente (BRASIL,1998, p.64).

É na infância que se aprende a lidar com
os sentimentos, com o próprio corpo e, especialmente, com os outros à sua volta, a música na educação infantil é uma ferramenta para
ampliar a expressão pessoal e para a interação
social,
As muitas músicas da música- o samba
ou o maracatu brasileiros, o blues e o jazz
norte-americanos, a valsa, o rap, a sinfonia clássica europeia, o canto gregoriano
medieval, o canto dos monges budistas,
a música da cultura infantil, entre muitas
outras possibilidades - são expressões sonoras que refletem a consciência, o modo
de pensar e sentir de indivíduos, comunidades, culturas religiões em seu processo
sócio-histórico (BRITO, 2003, p.28).

A musicalização é um recurso bastante
produtivo para a socialização, também uma excelente maneira de introduzir os conceitos da
arte no desenvolvimento das crianças. Muitos
especialistas e pedagogos corroboram que as
aulas de música auxiliam no fortalecimento das
funções psicomotoras, que é constituída pelas
habilidades motoras, intelectuais e afetivas:
Como uma das formas de representação simbólica do mundo, a música, em sua diversidade
e riqueza, permite-nos conhecer melhor a nós
mesmos e ao outro próximo ou distante” (BRITO, 2003, p.28).
As canções possuem linguagens diversas e expressam diferentes gêneros, e representam distintas culturas, permitindo trabalhar a
música na educação infantil além das cantigas
para crianças e similares, incorporar outros estilos deve fazer parte do processo de ensino e
o torna mais enriquecedor,
A frequência com que somos levados a
ouvir e a apreciar músicas de boa qualidade é responsável direta pelo desenvolvimento do gosto musical e o despertar
da vocação natural do ser criador, o que
pode acontecer no homem em qualquer
idade (BUENO, 2012, p.66).
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A música está associada a momentos de
lazer e sensações de bem- estar independentemente de qual o seja o estilo musical que se
trabalhe, assim ela é capaz de tornar a aula
mais prazerosa e convidativa aos pequenos, é
também uma atividade interdisciplinar, os benefícios para o aprendizado são muitos, independente de qual área for aplicada,
Perceber gestos e movimentos sob a
forma de vibrações sonoras é parte de
nossa integração com o mundo em que
vivemos: ouvimos o barulho do mar, o
vento soprando, as folhas balançando do
coqueiro [...]. [...] Entendemos por silêncio a ausência de som, mas, na verdade,
a ele correspondem os sons que já não
podemos ouvir, ou seja, as vibrações que
o nosso ouvido não percebe como uma
onda, seja porque têm um movimento
muito lento, seja porque são muito rápidas
(BRITO, 2003, p.17).

Usar música na educação infantil faz com
que os pequenos e aprendam muito e se divirtam ao mesmo tempo, as brincadeiras e jogos
que utilizam a música trabalhadas na educação
infantil, permitem diversas alternativas para explorar essa prática; jogos musicais eletrônicos,
tradicionais músicas infantis, rimas, peças teatrais, shows musicais destinados a crianças,
filmes e desenhos musicais produzidos pelas
instituições de ensino até apresentações puramente artísticas, podem ser educativos e abordar curiosidades sobre ciência, natureza, história e geografia.
A música traz várias sensações boas
como tranquilidade, reflexão, paz, mas também
sensações ruins de tristeza, saudade, solidão,
raiva, lembrança de algo acontecido, uma mistura de sensações, sentimentos e pensamentos,
“A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por
meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio” (BRASIL,1998,
p.45).

O fato de ter um contato presencial nestas
atividades, os sentidos e as sensações ficam
ainda mais aguçados, estimulando a sensibilidade, explorando o sentido das palavras e as
sensações que cada vocabulário pode despertar, treinar a linguagem, a percepção auditiva, a
coordenação motora e a consciência corporal,
entendendo que as crianças da atualidade nasceram na era digital, usar os apps e softwares
para introduzir a música na educação infantil utilizando a tecnologia, faz as aulas ficarem mais
atualizadas.
Vale lembrar que o professor precisa, em
contato com a família, estimular que algumas
atividades devem ser desenvolvidas pelos pais
em casa, proporcionando um momento que
une socialização, lazer e estudo, em Música na
Educação Infantil: propostas para a formação
integral da criança, (Brito/2003 p.35) cita “[...]
os momentos de troca e comunicação sonoromusicais favorecem o desenvolvimento afetivo e
cognitivo, bem como a criação de vínculos fortes tanto com os adultos quanto com a música”,
Segundo Ostetto (2010): o educador é
Essa pessoa é a chave para mediar os
caminhos da criança no mundo simbólico
da cultura e da arte. E nesse caminhar, na
experiência compartilhada, ele vai aprendendo a reparar em seu ser poético. Seguindo de mãos dadas com as crianças
e comprometido com o resgate de seu
próprio eu-criador, o professor amplia sua
possibilidade de compreendê-las, de reconhecer seus ‘despropósitos’ e apoiar
suas buscas e escolhas. Converte-se,
então, em parceiro privilegiado de novas
e infinitas aventuras poéticas! (OSTETTO,
2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil é a etapa em que a criança está na fase de conhecimentos e descobertas essenciais no processo de desenvolvimento, os
campos cognitivo, afetivo, social, linguístico e psicomotor, são áreas que a música contribui diretamente no seu desenvolvimento. Os estímulos que a música proporciona como: senso
rítmico, a audição, o despertar da sensibilidade, distinção de objetos e noções de tempo e
espaço, são necessários serem explorados precocemente, para um melhor aproveitamento
na aprendizagem.
Os materiais didáticos fornecidos pela unidade educacional, devem ser adequados,
para viabilizar uma melhor participação nas atividades aplicadas pelo professor, também é
importante o aprimoramento da especialização ou melhores formações dos docentes, para
se alcançar o objetivo de despertar o interesse nos alunos para as dinâmicas, é fato, que, em
algumas situações, o próprio professor deve tomar atitudes, tendo a atitude para renovar os
ambientes, na criação de recursos e na busca de novidades.
Pode-se concluir que a apresentação e estimulação que se dá para as crianças, independentemente de sua faixa etária, sabendo que é preciso o professor estimular os discentes
a conhecerem diferentes gêneros, instrumentos e culturas, mostrando que é novidade e o que
já fez história, influência em uma melhor noção de mundo e respeito a tudo e todos.
Nota-se que quando a música é utilizada como ferramenta, em diferentes disciplinas,
garante-se chamar a atenção da criança para o conteúdo e o professor, além de promover
em indivíduos com necessidades especiais uma maior inserção no convívio social, ter uma
música no ambiente escolar, enquanto são desenvolvidos os conteúdos didáticos, pode favorecer em melhor comportamento disciplinar no transcorrer da aula.
Acreditando que, para que a Música venha se fazer presente na Educação Infantil, é necessário ligá-la ao lúdico, ao jogo, ao brincar, ao criar, ao imaginar, ao perceber, possibilitando
o aluno a construção não só do conhecimento cognitivo, mas principalmente, do sensível,
além de ser um meio facilitador para a educação de seres éticos, que conseguem saber a
dimensão do eu e do coletivo.
A Conclusão deste trabalho possibilitou uma melhor compreensão de como a música
contribui na formação integral e no desenvolvimento cognitivo e
corporal da criança, a diversidade de possibilidades de trabalhar a música como um
meio facilitador, proporciona aos discentes um processo de ensino- aprendizagem mais prazeroso e com uma melhor fixação dos conteúdos.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DA TEORIA À PRÁTICA
RESUMO: O presente artigo visa à análise e reflexão sobre a educação inclusiva no ambiente
escolar que prevê um espaço educacional sem fronteiras, reconhecendo e valorizando as
diferenças sem discriminar ou segregar, da teoria à prática dessa concepção na realidade das
unidades educacionais, uma vez sendo um caminho inacabado que enfrenta bastantes obstáculos
e desafios para garantir aos estudantes não só o acesso, como a permanência e ensino de
qualidade com acentua a Declaração de Salamanca ‘’toda criança tem direito fundamental à
educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem’’,
sendo imprescindível o olhar transformador para as ações, estrutura, recursos e formações no
espaço social e pedagógico, garantindo o ensino de forma humanitária com a desconstrução
de preconceitos e a garantia dos direitos para uma vivência e aprendizagem, íntegra e segura.

Palavras-chave: Inclusão; Educação Inclusiva; Direitos; Acessibilidade; Formação.
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INTRODUÇÃO

P

artindo do início, a educação inclusiva tem como objetivo garantir o direito de
educação para todos, com igualdade, oportunidades e valorização das diferenças
sociais, étnicas, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero garantindo o
acesso, participação e a aprendizagem de todos, sem exceção, fazendo-se assim necessário
uma transformação nas práticas de ensino e na cultural social.
A educação inclusiva é consideravelmente complexa, uma vez que não basta apenas
incluir essa diferença na sociedade e no ambiente, mas sim vários pontos a serem analisados
e colocados em prática, valer os direitos e as oportunidades para todos e para isso se faz
necessária uma grande transformação.
Quando pensamos em inclusão, abre-se a vaga ideia que é o simples ato de incluir
determinado indivíduo na sociedade, entretanto a ideia de inclusão deve-se ir muito além
dessa definição, deve garantir acesso e pertencimento igualitário a todos na sociedade e no
ambiente escolar, sendo necessária assim uma desconstrução e abertura a mudanças, um
espaço sem fronteiras, tendo como desafio a exploração de caminhos ainda desconhecidos,
abrir para o diálogo, para o novo e suas transformações.
Apesar de diversos diálogos e estudos sobre o assunto, a inclusão escolar ainda necessita de soluções para o acesso, permanência e eficiência no ensino dos alunos, mudanças
na organização pedagógica, reconhecimento e valorização das diferenças sem discriminar
ou segregar, formações para os docentes, fazendo valer o direito à educação aplicada na
realidade, como diz a Declaração de Salamanca:
Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir
e manter o nível adequado de aprendizagem; toda criança possui características, interesses,
habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas; sistemas educacionais deveriam
ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar
em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades; aqueles com necessidades
educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de
uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades; escolas regulares
que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes
discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma educação efetiva à
maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo
o sistema educacional (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA).
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INCLUSÃO ESCOLAR
A Ideia sobre a inclusão escolar se baseia no acesso igualitário de forma eficiente
para todos os estudantes e para que a igualdade seja concebida no ambiente escolar, se
faz necessário entender e aprender que os
alunos são diferentes e dentro dessa perspectiva, criar uma escola que acolha, garanta as
aprendizagens e respeite as diferenças,
No desempenho dessa função social
transformadora, que visa à construção
de um mundo melhor para todos, a educação escolar tem uma tarefa clara em
relação à diversidade humana: trabalha-lá
como fator de crescimento de todos no
processo educativo. Se o nosso sonho e
o nosso empenho são por uma sociedade
mais justa e livre, precisamos trabalhar
desde a escola, o convívio e a valorização
das diferenças, base para uma verdadeira
cultura de paz (BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 2001).

O que define o sujeito são suas individualidades e as escolas devem estar preparadas para acolher essa diversidade, não
apenas na teoria, mas na sua efetiva prática
e esse desafio requer preparação de todos,
formações para os docentes e demais educadores, recursos indispensáveis, adaptações
e mudanças para que o atendimento dos
alunos que apresentam alguma necessidade especial seja realizado de forma efetiva
e garanta o direito à educação de qualidade como prevê o artigo 208 da constituição
brasileira: “Garantir atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência
preferencialmente na rede regular de ensino’’
(BRASIL, 2001).

Porém, a inclusão escolar ainda enfrenta diferentes obstáculos para garantir que a
educação de qualidade seja de fato oferecida
a todos, respeitando suas individualidades e
diferenças. Apenas inserir as pessoas com
necessidades especiais no ambiente escolar
não garante o seu desenvolvimento educacional (BRASIL, 2001).
Para começar a compreender a necessidade da real e efetiva inclusão educacional,
vamos partir do início. Historicamente as pessoas com deficiências foram excluídas da sociedade e do acesso às redes de ensino, em
casos em forma de segregação ou integração
(BRASIL, 2001).

ENTENDENDO AS DIFERENÇAS

Fonte da imagem: APARS – Associação
Parkinson do Rio Grande do sul: http://blogdaapars.blogspot.com
Exclusão é o ato de privar os estudantes
de acessar qualquer forma de escolarização.
Durante muito tempo o acesso à escola era
para poucos, as pessoas com necessidades
especiais eram privados e excluídos à educação.
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No início do século XX, a luta para inserção de pessoas com necessidades especiais
se fortaleceu através do movimento conhecimento como ‘’Paradigmas da integração’’ que
defendia o direito para matricular na escola
regular para o aluno com necessidade educacional, porém foi um processo que permaneceu excluindo esses estudantes, pois nada foi
adaptado para suas necessidades (BRASIL,
2001).
Segregação conhecida através das escolas chamadas especiais, onde as crianças
que apresentavam alguma deficiência eram
separadas e isoladas dos alunos sem deficiências,
Em geral, os locais segregados são prejudiciais, pois alienam os alunos. Os alunos
com deficiência recebem, afinal, pouca
educação útil para a vida real, os alunos
sem deficiências experimentam fundamentalmente uma educação que valoriza
pouco a diversidade, a cooperação e o
respeito por aqueles que são diferentes
(STAINBACK, 1999, p. 25).

Na chamada integração, os alunos com
necessidades especiais são inseridos na escola regular, porém em alguns casos, em salas ditas especiais e sem as devidas preparações da rede regular para receber e atender
as necessidades desses estudantes, ou seja,
os estudantes eram inseridos, porém sem
nenhuma adequação, os mesmos eram os
únicos responsáveis para a sua adaptação no
ambiente, “A criança passa então a ser responsável por seu processo escolar. Desta maneira, a escola não se vê obrigada a assumir
a responsabilidade e adaptar-se para receber
o aluno com deficiência ou com dificuldade
de aprendizagem” (NOGUEIRA, 2009, p.88).
Quando falamos em inclusão, estamos
abertos às diferenças, convivendo e respeitando-as. Na educação isso implica na adequação pedagógica e na estrutura escolar
para garantir uma aprendizagem igualitária
para todos os alunos.

No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reformas e de reestruturação das escolas como um todo, com
o objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas
de oportunidades educacionais e sociais
oferecidas pela escola. Isso inclui currículo corrente, a avaliação, os registros e os
relatórios de aquisições acadêmicas dos
alunos na escola ou nas salas de aulas,
as práticas pedagógicas, bem como, as
oportunidades de esportes, lazer e recreação (MITTLER, 2003, p.25).

ACESSIBILIDADE
Como dito anteriormente, para que a inclusão escolar dos estudantes seja realizada
de forma eficiente, a escola deve estar preparada para não apenas receber esses estudantes, mas garantir o seu acesso, permanência
e desenvolvimento em sua aprendizagem.
Quando falamos em acessibilidade,
abrimos um grande leque de necessidades e
mudanças indispensáveis para que o ambiente escolar seja realmente inclusivo, porém a
realidade das escolas no Brasil escancara a
necessidade emergencial de transformações.
A acessibilidade não se limita apenas
em acesso estrutural, arquitetônico, mas tão
essencial quanto, a acessibilidade de comunicação, comportamental, técnica e pedagógica assim como visa o Estatuto da pessoa
com deficiência em alguns destacados itens
no artigo 40:
Art. 40. O Poder Público e seus órgãos
devem assegurar a matrícula de todos os
alunos com deficiência, bem como a adequação das escolas para o atendimento
de suas especificidades, em todos os níveis e modalidades de ensino, garantidas,
dentre outras, as seguintes medidas:
IV – adequação curricular, quando necessária, em relação a conteúdos, métodos,
técnicas, organização, recursos educativos, temporalidade e processos de avaliação;
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V – acessibilidade para todos os alunos,
educadores, servidores e empregados
com deficiência aos espaços dos estabelecimentos de ensino;
VI – oferta e manutenção de material escolar e didático, bem como equipamentos
adequados e apoio técnico de profissionais de acordo com as peculiaridades
dos alunos com deficiência’’ (ESTATUTO
DA PESSOA DEFICIENTE).

A falta de acessibilidade em suas diferentes formas é um grande problema na realidade das escolas, para que a escola seja
inclusiva e consiga desenvolver esses estudantes, garantir suas aprendizagens, desenvolvimento e participação a mesma deve estar preparada em todos os seus segmentos.
Mas a inclusão não é apenas um movimento educacional, mas também social e político e se faz de urgente criação, mais projetos
políticos que saiam da teoria e coloque em
prática a escola para todos, as preparando
de forma completa para exercer o direito do
estudante com necessidades especiais desenvolver e concretizar suas potencialidades.

E AGORA PROFESSOR?
Um grande protagonista no enredo da
escola inclusiva é o professor, o mesmo necessita de constante preparação e formação
para atender seus diversos alunos, com suas
diferenças, necessidades e individualidades,
uma vez em que, são necessárias diferentes
abordagens e métodos para garantir que o
seu ensino seja apreendido por todos:
Cada aluno vai requerer diferentes estratégias pedagógicas, que lhe possibilitem
o acesso à herança cultural, ao conhecimento socialmente construído e à vida
produtiva, condições essenciais para a
inclusão social e o pleno exercício da cidadania. Entretanto, devemos conceber
essas estratégias não como medidas
compensatórias e pontuais, e sim como
parte de um projeto educativo e social de
caráter emancipatório e global (BRASIL.
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 2001).

O professor com a visão de desenvolver
o seu trabalho voltado para a valorização da
diversidade, o respeito e a efetiva inclusão
escolar, necessita de subsídios para que uma
prática inclusiva chegue a seus alunos, garantindo oportunidades de aprendizagens para
todos. Uma formação continuada se torna
imprescindível e essencial para desenvolver
e transformar a prática docente com um olhar
para a inclusão de todos.
São inúmeras as contribuições que as
formações voltadas para a inclusão educacional podem trazer para o ambiente escolar e para a sociedade, uma vez em que as
transformações do mundo se dão dentro de
uma sala de aula, com diversas e diferentes mentes e corpos pensantes que futuramente estarão na linha de frente, por isso se
faz emergente a necessidade de mudanças
educacionais: “pressupõe uma participação
plena numa estrutura em que os valores e
práticas são delineados tendo em conta as
características, interesses, objetivos e direitos
de todos os participantes no ato educativo
(RODRIGUES, 2006, p. 303).”
Para uma educação inclusiva de fato é
necessário promover ações para que cada
aluno aprimore suas habilidades e competências e para isso, os professores devem estar
bem preparados para estimular e mediar seus
estudantes, criando diferentes abordagens e
métodos para que seus alunos com necessidades tenham as mesmas oportunidades
de aprendizagem e garanta o seu pleno e
integral desenvolvimento,
A prática educacional não pode limitar-se
a tarefas escolares homogêneas e padronizadas, as quais não condizem com a
perspectiva inclusiva, uma vez que se preconiza o respeito à forma e à característica
de aprendizagem de todos. Portanto, para
ensinar a todos, é preciso que se pense
em atividades diversificadas, propostas
diferenciadas e caminhos múltiplos que
podem levar ao mesmo objetivo educacional (SÃO PAULO: Currículo da Cidade
de São Paulo - Libras, 2019, p.27).
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DIREITOS
Entende-se por inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, sociedade
essa que deve estar orientada por relações de acolhimento à diversidade humana. De aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação
de oportunidade de desenvolvimento com
qualidade, em todas as dimensões da
vida (BRASIL: Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica,
2001).

A Declaração de Salamanca trouxe uma
nova visão e um grande fortalecimento para a
inclusão escolar de pessoas com necessidades especiais, reafirmando que não é apenas
necessário o acesso à escola, mas sim uma
grande rede de reformulações para que os
estudantes tenham o seu direito à educação
garantido de forma eficaz e eficiente, respeitando suas individualidades, necessidades e
identidades com cidadãos participantes e atuantes em nossa sociedade (BRASIL, 2001).
O meio social, político e educacional
devem respeitar e atender às suas necessidades, adaptando e adequando seus espaços
e valores. Faz-se cada dia mais necessário o
olhar e as mudanças para tornar possível e
a educação para todos, acolhendo os diversos indivíduos respeitando suas diferenças e
individualidades permitindo-os o seu pleno
desenvolvimento e exercício da cidadania: “A
inclusão é uma visão, uma estrada a ser viajada, mas uma estrada sem fim, com todos
os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos
quais estão em nossas mentes” (MITTLER,
2003, p.21).

Nas últimas décadas foram realizadas
diversas discussões sobre a educação inclusiva e como a escola e a sociedade devem
se pautar em valores que permitam e libertem
todos para ser e realizar os seus direitos enquanto cidadãos.
Alguns documentos que se destacam
são a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Nacionais para
a Educação Especial na Educação Básica,
ambas com princípios de acomodar todas as
crianças, incluir e garantir que seus direitos
sejam cumpridos.
A LDB em um de seus princípios informa que a educação deve ser inspirada na
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, garantindo o pleno desenvolvimento
do educando, respeitando as suas especificidades:
Art. 3º O ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas;
(...) XIII - garantia do direito à educação e
à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018)
XIV - respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas
surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva (Incluído pela Lei nº 14.191).

A escola é um reflexo da sociedade em
que está inserida, dentro dela se encontram
diversas opiniões, vivências, experiências e
seres com suas individualidades e necessidades. E dentro dessa esfera tão diversificada,
cabe à escola, Estado e população assumir
um papel acolhedor e inclusivo.
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DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO DEVER
DE EDUCAR
Art. 4º O dever do Estado com educação
escolar pública será efetivado mediante
a garantia de:
III - atendimento educacional especializado
gratuito aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular
de ensino; conforme Redação dada pela
Lei nº 12.796, de 2013, (BRASIL, LEI Nº
9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996).

Não basta incluir, é necessário que se
garanta o acesso, permanência e que todo o
processo de desenvolvimento do estudante
seja realizado de forma integral e satisfatória,
assegurando o ensino de qualidade.
As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica tem como
objetivo apoiar as pessoas com deficiências,
assegurando que se cumpram os seus direitos individuais e sociais, orientando o que
se deve ser feito para garantir que todos os
alunos com necessidades especiais tenham
seu ensino garantindo e de qualidade, com os
recursos necessários, às normas, o planejamento e organização das escolas para receber, acolher e desenvolver estes estudantes
ao longo do seu processo de escolarização
e para que estejam preparados e qualificados
para a sua vida social além dos muros da
escola,
Parágrafo único. Os sistemas de ensino
devem conhecer a demanda real de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais, mediante a criação de sistemas de informação e o estabelecimento de
interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo Censo Escolar e pelo Censo
Demográfico, para atender a todas as variáveis implícitas à qualidade do processo formativo desses alunos (BRASIL, 1996).

Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um
processo educacional definido por uma
proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar,
complementar, suplementar e, em alguns
casos, substituir os serviços educacionais
comuns, de modo a garantir a educação
escolar e promover o desenvolvimento
das potencialidades dos educandos que
apresentam necessidades educacionais
especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica.
Parágrafo único. Os sistemas de ensino
devem constituir e fazer funcionar um setor responsável pela educação especial,
dotado de recursos humanos, materiais
e financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção da
educação inclusiva.
Art. 4º Como modalidade da Educação
Básica, a educação especial considerará as situações singulares, os perfis dos
estudantes, as características bio-psicossociais dos alunos e suas faixas etárias e
se pautará em princípios éticos, políticos
e estéticos de modo a assegurar:
I - a dignidade humana e a observância
do direito de cada aluno de realizar seus
projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida social;
II - a busca da identidade própria de cada
educando, o reconhecimento e a valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades
educacionais especiais no processo 2 de
ensino e aprendizagem, como base para
a constituição e ampliação de valores,
atitudes, conhecimentos, habilidades e
competências;
III - o desenvolvimento para o exercício
da cidadania, da capacidade de participação social, política e econômica e sua
ampliação, mediante o cumprimento de
seus deveres e o usufruto de seus direitos
(RESOLUÇÃO Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo apresenta bases bibliográficas de estudiosos e suas teorias complementando de forma significativa as ideias
atingidas na conclusão deste.
As pesquisas teóricas dos estudiosos
apontam a importante reflexão sobre a educação inclusiva e o seu longo processo ainda
inacabado, suas grandes e necessárias transformações para a valorização e respeito às
diferenças, trazendo assim significado e uma
melhor compreensão do tema.
Na pesquisa, tivemos a contribuição de
Peter Mittler e suas importantes contribuições
para a compreensão da inclusão na prática,
que enfatiza a importância dos grandes movimentos pela educação inclusiva e do direito de todos os alunos de estarem juntos e
aprendendo de forma igualitária, respeitosa
e participativa.

Tanto os conteúdos, materiais e teorias
dos estudiosos nos mostram a importância
das ações para transformar, receber e acolher
a todos com suas diferenças, necessidades e
individualidades, convivendo respeitosamente
e aprendendo com a diversidade garantindo
o desenvolvimento de suas potencialidades.
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.

Assim como o estudioso Nogueira, também cita o longo processo de inclusão educacional e seus diversos percalços, onde a
cada passo foi evidenciado a necessidade
de mudanças, de olhares, de valores pautados no respeito ao outro e sua diferença e a
garantia de seus direitos de aprendizagens,
acesso, permanência e desenvolvimento de
suas potencialidades.
Um grande marco no fortalecimento
desse processo foi a Declaração de Salamanca, reforçando os direitos para todas as
pessoas com necessidades especiais à educação de qualidade, validando e respeitando
suas individualidades e interesses propondo
a capacitação e adequação para atender todos de forma igualitária e justa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação inclusiva é um longo processo que necessita da contribuição de todos,
para transformar não somente o espaço educacional, mas a nossa sociedade em si, em um
ambiente acolhedor, respeitoso e estimulador, convivendo e aprendendo com a diversidade.
Para isso necessitamos de mudanças e reformulações nas diversas esferas de acessibilidade, nos métodos, no conceito pedagógico, nos nossos valores enquanto sociedade e
nossa visão para com o outro.
A concretização da educação inclusiva só ocorrerá com o movimento e posicionamento
de todos, comunidade, escola, políticos, juntos para um interesse maior que extremamente
necessário para ser colocado em prática, não apenas em um ou outro local, mas em todo o
meio que nos cerca.
Precisamos abrir o debate, dialogar, pensar em ações e movimentos que garantam
o direito a uma educação e uma sociedade inclusiva, que respeite o outro, o seu direito de
cidadão e suas diferentes formas de existência: ‘’A construção de uma sociedade inclusiva
é um processo de fundamental importância para o desenvolvimento, à manutenção de um
Estado democrático” (BRASIL: Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
básica, 2001).
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM A LINGUAGEM DA
DANÇA NO CONTEXTO ESCOLAR
RESUMO: O presente estudo busca refletir sobre a linguagem da dança como forma de expressão
humana. Enquanto experiência corporal, a dança poderá contribuir para a aquisição de
novas formas de expressão, facilitando a comunicação e favorecendo o processo de ensinoaprendizagem, favorecendo a relação do indivíduo com o mundo e com a sociedade. No contexto
escolar, a dança poderá ser utilizada como estratégia pedagógica para o desenvolvimento da
autonomia dos sujeitos, da criatividade e da socialização. De forma lúdica, a linguagem da dança
é capaz de promover o desenvolvimento corporal, contribuindo não somente para a aquisição de
habilidades corporais como para a própria consciência corporal e para a formação da cidadania
dos indivíduos. Dessa forma, o presente artigo pretende fazer uma reflexão sobre a importância
da dança no contexto escolar. 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 Pereira (2001), Ferrari (2003) e Laban (1990). O levantamento teórico demonstra que o trabalho
com a dança pode ser primordial para a formação integral do aluno, trazendo benefícios para o
seu desenvolvimento e sua atuação na sociedade.

Palavras-chave: Educação; Ensino; Dança.
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INTRODUÇÃO

A

tuando como professora de Artes no Ensino Fundamental I, observo o quanto o
trabalho com a dança pode ser importante no contexto escolar, embora muitas vezes seja utilizado como diversão, passatempo ou até mesmo em apresentações.

Para muito além disso, a dança pode ser uma estratégia pedagógica para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos, da criatividade e da socialização.
Enquanto conteúdo da disciplina de Arte, a dança torna-se mais abrangente, diversificada, como uma ferramenta pedagógica. Contribui para que o aluno conheça a si próprio,
vivencie de forma completa, além de desenvolver habilidades motoras, psicológicas e perceptivas (RAMOS, 2012, p. 59).
Entendemos que o tema é relevante, pois por meio do trabalho com a dança pode-se
desenvolver e ampliar o potencial de expressão corporal dos alunos, ao passo que poderão
utilizar de fato a dança como forma de comunicação.
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 Pereira (2001),
Ferrari (2003) e Laban (1990).
O estudo nos mostra que a dança no contexto escolar se constitui como importante prática de manifestação cultural, ampliando a aquisição de novas formas de expressão, o contato
consigo mesmo e o autoconhecimento por meio da exploração corporal, dos movimentos e
gestos e desenvolvendo a criatividade e imaginação ao passo que o indivíduo se relaciona
consigo mesmo, com o outro e com o espaço.
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O TRABALHO COM A DANÇA NO
CONTEXTO ESCOLAR
A dança é uma das linguagens da Arte,
mais precisamente das artes cênicas, envolvendo o movimento e a expressão. Enquanto
conteúdo escolar, a dança faz parte do componente curricular das disciplinas de Educação Física e também de Arte.
Para Ramos (2012, p. 49), enquanto
conteúdo da disciplina de Arte, a dança torna-se mais abrangente, diversificada, como uma
ferramenta pedagógica. Contribui para que o
aluno conheça a si próprio, vivencie de forma
completa, além de desenvolver habilidades
motoras, psicológicas e perceptivas.
É importante contextualizarmos a dança
não somente como um recurso para momentos de apresentação nas escolas, lembrando
que precisamos considerar as expressões de
cada indivíduo e buscar desenvolver um trabalho em que as próprias crianças possam
criar os seus movimentos.
E para que tenha sentido para elas e
não como mera reprodução de coreografias
prontas que as crianças não conseguem
aprender ou não querem participar, sempre
lembrando que é preciso respeitar a individualidade de cada um. Por meio da dança, outra possibilidade de trabalho com as crianças
é partindo da observação de imagens para
criar conexões com a expressividade e com
o movimento, deixando a criatividade fluir livremente.
Dessa forma, a dança pode ser um
meio de motivar os alunos a vivenciar novas
práticas, trazendo exemplos do quanto ela é
importante e necessária.
A dança é cultura, é expressão corporal,
é comunicação e por isso reforça-se que
a mesma precisa ser entendida, estudada de uma forma específica, pois abrange muitos conceitos (DARIDO; SANTOS,
2012).

Sendo assim, é fundamental compreendermos que a dança, assim como outras
linguagens artísticas, faz parte da cultura humana desde os seus primórdios, evoluindo e
se transformado ao longo do tempo, conforme as mudanças da sociedade.
A dança é uma Arte presente desde a
Antiguidade, e consiste em movimentar o
corpo de acordo com um ritmo determinado, caracterizando-se por movimentos
estabelecidos por uma coreografia (com
signos de movimento), podem ter ou não
uma ligação musical, pode ser destinada
a um determinado público e pode ter até
mesmo movimentos improvisados, como
na dança livre. Ela também pode ser o
resultado de uma forma de expressão
artística ou ser utilizada para diversão e
entretenimento. A dança pode fazer com
que o indivíduo se sinta parte de um todo.

Segundo Verderi (2009, p. 78): “O homem primitivo dançava por inúmeros significados: caça, colheita, alegria, tristeza. O homem dançava para tudo que tinha significado,
sempre em forma de ritual. ”
Muitos povos e civilizações antigas utilizavam a dança em rituais religiosos, praticando-a em grupos. Aos poucos, aprimoraram-se
na execução da dança, incrementando passos, ritmos e criando até roupas próprias para
a dança. Existem registros que relatam que,
por volta de 2000 a.C., no Egito, dançava-se
em homenagem aos deuses. Já na Grécia
Clássica, a dança era relacionada aos jogos
olímpicos.
Foi no século XVI que surgiram os primeiros tratados sobre dança. Na Europa, cada
país criou suas próprias danças, inicialmente
organizadas coletivamente, depois, em pares.
Já no século XIX originaram-se estilos de dança mais sensuais, como tango e maxixe.
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De acordo com Ossona (1988, p. 34),
nas antigas culturas a dança tinha um caráter de espetáculo e também era utilizada em
manifestações populares. Já na Idade Média
passou a ser uma forma de entretenimento
das classes altas e do povo.
Para Silva (2008, p. 13),
A dança é um importante instrumento
de trabalho, pois ela nos traz uma linguagem
corporal como um processo de ensino e
aprendizagem. De forma gradativa, traz valores que outros métodos não trazem. A dança aperfeiçoa as habilidades do indivíduo e
de maneira pedagógica, uma complementação íntegra do aluno e sua formação (SILVA,
2008, p. 13).
De acordo com Santos (2009, p. 34),
A dança é uma atividade rítmica por
seus movimentos e artística. É através dela
que muitos se expressam, através de gestos,
coreografias, é uma linguagem de expressão
propriamente dita, ela transmite vários sentimentos, e pode ser vista de várias maneiras
e praticada de diferentes modos e objetivos.
A própria dança é presente em diversos lugares, em várias culturas. Cada uma com seu
modo de dançar, com seu ritmo. É provado
que a dança também é importante para o
processo de ensino aprendizagem (SANTOS,
2009, p. 34).
Por meio da dança, pode-se explorar
movimentos como uma narrativa do corpo,
como forma de expressão das emoções e
sentimentos, no sentido de um corpo livre e
saudável, concebendo o movimento por meio
do espaço, buscando harmonia entre alma e
espírito.

Segundo o trabalho de Laban (1978, p.
59), a dança considera o diálogo entre o espaço (de cada um, do outro e o espaço externo),
o tempo (mais rápido, mais devagar), o fluxo e o
peso (considerando a gravidade). O movimento
é tridimensional, considerando a exploração do
espaço, em uma ligação infinita de sustentação,
firmeza, flexibilidade e outros elementos importantes.
A dança permite ao indivíduo não só uma
busca de sua personalidade, mas ensina-o a
viver em sociedade, a se relacionar com o seu
eu e com o próximo, de forma prazerosa e não
como uma obrigação.
Em nosso trabalho com a dança no contexto escolar, precisamos considerar as potencialidades de cada indivíduo em relação aos
movimentos. O movimento corporal traz possibilidades de desenvolvimento de conceitos que
posteriormente facilitarão habilidades que envolvem a escrita e a alfabetização, por exemplo.
O trabalho com dança trazido por Laban
(1978, p. 60) é um conceito muito interessante
para contemplarmos e desenvolvermos os diversos elementos da Arte que são necessários
e também direito das crianças na escola.
A melhor maneira de trabalharmos estes conceitos com as crianças é por meio do
lúdico, proporcionando o desenvolvimento de
movimentos, ampliando o nosso olhar para as
possibilidades de enxergarmos a natureza e a
reeducação do movimento em nossa prática
pedagógica e nosso currículo com as crianças
enquanto educadores.
De acordo com Chagas (2008, p. 60), ao
longo do tempo, a escola passou a dar mais valor aos movimentos, abordando a dança como
conteúdo. A dança passou a crescer em termos
de conteúdo, logo após a conversão pedagógica do saber fazer. Depois disso a dança passou
a ser mais estudada e ser aplicada mais a sério,
daí os conteúdos começaram a se abranger e
a dança passou a ser ensinada como assim
deveria ser. Ensinar a dançar e não dançar por
dançar.
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Segundo Shibukawa, (2011, p. 15) no
âmbito escolar, a dança destaca-se pelo público feminino, fazendo-se necessário buscar
formas de motivar os meninos para que participem das propostas com a dança.
A dança é a manifestação do corpo. O
corpo fala, é o corpo que expressa seus sentimentos é o corpo que faz história, mas antes disto tudo há um desenvolvimento inicial
dado ao professor por meio de estímulos, que
no caso é a dança ou brincadeiras cantadas
(VARANDA, 2012, p. 23).
Para GARAUDY 1980 (p, 9), a dança é
“uma das raras atividades humanas em que
o homem se encontra totalmente engajado:
corpo, espírito e coração”. Assim, por meio da
dança se desenvolve a linguagem corporal,
ao passo que cada indivíduo transmite suas
evoluções por meio de gestos, manifestando
o seu estado de espírito e expressando de
forma clara os mais puros desejos e anseios
que envolvem os seus sentimentos e emoções. Pereira (2001, p. 45) coloca que:
[...] a dança é um conteúdo fundamental
a ser trabalhado na escola: com ela, pode-se levar os alunos a conhecerem a si
próprios e/com os outros; a explorarem
o mundo da emoção e da imaginação;
a criarem; a explorarem novos sentidos,
movimentos livres [...]. Verifica-se assim,
as infinitas possibilidades de trabalho do/
para o aluno com sua corporeidade por
meio dessa atividade (PEREIRA, 2001, p.
45).

Até chegar à uma visão de dança como
recurso e conteúdo pedagógico, percorreu-se
um longo caminho, por meio de influências
tecnológicas, da cultura e até das condições
sociais dos povos. Com o passar do tempo,
surgiram instrumentos musicais para acompanhar os diferentes ritmos e estilos de dança.

Podemos citar que, em 1996, a nova
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) do Brasil instituiu o ensino obrigatório de Arte em território nacional, definindo que “o ensino da Arte
constituirá componente curricular obrigatório,
nos diversos níveis da educação básica, de
forma a promover o desenvolvimento cultural
dos alunos” (BRASIL, 1996).
Com isso, promove-se o desenvolvimento cultural do aluno e seu interesse pela
Arte, promovendo sua consciência corporal.
Já em 1998, foram publicados os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) Arte, incluindo,
pela primeira vez na história do Brasil, a dança
em seu rol de disciplinas. Segundo os PCNs,
os principais objetivos da dança são:
Valorizar diversas escolhas de interpretação e criação, em sala de aula e na sociedade, situar e compreender as relações
entre corpo, dança e sociedade e buscar
informações sobre dança em livros e revistas e ou em conversas com profissionais (BRASIL, 1998, p. 70).

O conteúdo de dança nos PCNs (Brasil, 1998, p. 70), pretende que a dança seja
uma atividade educativa, recreativa e criativa,
promovendo a construção do conhecimento,
inclusive de forma lúdica. De acordo com os
PCNs, no que tange a dança a escola deve
ser capaz de:
[...] desempenhar papel importante na
educação dos corpos e do processo interpretativo e criativo [em] dança, pois dará aos
alunos subsídios para melhor compreender,
desvelar, desconstruir, revelar e, se for o caso,
transformar as relações que se estabelecem
entre corpo, dança e sociedade (BRASIL,
1998, p.70).
É importante destacar que, para realizar
um trabalho pedagógico com as diferentes
manifestações das danças, segundo os Parâmetros Curriculares (1998, p.73):

31 - julho/2021 - Educar FCE

526

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

implica em “primeiramente vencer as barreiras impostas pela sociedade [de forma
que] ultrapassada, discutida e problematizada a necessidade de códigos externos,
pode-se trabalhar com outros processos
criativos em dança”. Sendo assim, o professor em suas aulas deve trabalhar os
movimentos aliados aos conceitos e contextualizá-los tomando por base as experiências cotidianas de seus alunos (PCNs,
1998).

Dessa forma, podemos perceber que o
documento Parâmetros Curriculares (Brasil,
1998, p. 73) nos apontam estratégias de ensino frente às dificuldades que os professores
podem encontrar diante do trabalho com determinados tipos de danças.
Outro ponto importante para refletirmos
sobre os Parâmetros Curriculares de Artes
(1998, p.29) é:
De todas as linguagens artísticas, a Dança é a que mais se ressente dessa ausência de publicações ligadas à área de Arte.
Aquilo que se tem geralmente expressa
uma visão bastante espontaneísta e/ou
tecnicista da dança, não se discutindo
com a profundidade requerida, por exemplo, as relações entre dança, corpo, sociedade e cultura brasileiras e o processo
educacional (PCNs, 1998, p.29).

Assim, é importante, enquanto educadores, termos a clareza de que, como recurso
pedagógico, a dança não pode ser utilizada
meramente para propiciar experiências corporais ou minimizar conflitos, nem deve seguir
determinado padrão ou buscar a execução
de movimentos perfeccionistas, tampouco
consistir em uma forma de competição entre
os alunos.
A dança tem muito a contribuir para a
formação do indivíduo, sua criatividade, expressão, comunicação e seu processo de
aprendizagem, porém, é importante que os
educadores saibam utilizá-la em suas aulas.
Podemos observar que o papel da dança na
prática educativa, portanto, tem por principal

função resgatar, natural e espontaneamente, as manifestações expressivas da nossa
cultura. A expressão corporal como recurso
da aprendizagem escolar, utiliza o corpo em
movimento, estimulando a expressão de sentimentos e emoções que auxiliam na integração social.
Segundo Morandi (2006, p. 21),
A criança tem o impulso inato de realizar
movimentos similares aos da dança, sendo ela uma forma natural de expressão.
Cabe à escola levá-la a adquirir consciência dos princípios do movimento, preservando sua espontaneidade e desenvolvendo a expressão criativa. Nessa
perspectiva, é papel da escola realizar
a mediação conhecimento e a espontaneidade, ou seja, a escola precisa criar
meios de aprendizagem por meio da
dança, de maneira que as crianças não
tenham atitudes mecânicas, mas de forma
natural ensinar os princípios dos seus movimentos, a função do corpo (MORANDI,
2006, p. 21).

Embora a dança tenha ganhado espaço
educativo no campo da Arte, na prática, nas
salas de aula, ela ainda é pouco utilizada. “O
paradigma do ensino de arte vinculado às
artes visuais, vem se mantendo há bastante
tempo no ensino e, o próprio termo de arte
vincula-se frequentemente ao universo do desenho, da pintura, da escultura [...]” (STRAZZACAPPA apud CINTRA e PELICIONI 2009,
p. 78).
Assim, para Cintra (2018, p. 2), “a escola deve se conscientizar que a aula de arte
não se resume apenas ao desenho e à pintura, deixando de lado as outras modalidades
artísticas”. Na medida em que favorece a criatividade, pode trazer muitas contribuições ao
processo de aprendizagem, se integrada com
outras disciplinas (MARQUES, 2003, p. 29).
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É necessário proporcionar vivências e
experiências em que os alunos possam experimentar diferentes fluxos, movimentos, ritmos
e sensações por meio da dança. Também é
preciso estarmos atentos às vivências corporais e valores que cada indivíduo traz consigo
mesmo, abordando a realidade dos alunos
nos trabalhos com dança na escola, respeitando seus corpos e sua liberdade.
Na perspectiva de Marques (2005, p,
56),
nos conteúdos trabalhados em sala de aula
a dança tem que estar vinculada com o contexto dos alunos, pois o contexto dos alunos
é um dos interlocutores para o fazer-pensar
a dança, pois garante a relação entre o conhecimento em dança e as relações sócio,
político e culturais dos mesmos em sociedade (MARQUES, 2005, p, 56).

Tal afirmação nos leva a perceber a importância da relação entre ensino e realidade
no que tange a dança no contexto escolar,
evidenciando-se a necessidade de despertar
o interesse dos alunos diante de suas vivências e de sua realidade cultural, buscando
quebrar barreiras, preconceitos e vencer paradigmas, de forma que a mesma tenha sentido
para aos educandos.
De acordo com Verderi (2009, p. 79):
As atividades e propostas de dança na
escola são elaboradas e fundamentadas
exclusivamente no movimento e nas possibilidades da variação deste e, também,
nas informações concretas que esse movimento poderá oferecer ao aluno quando
estivermos falando em educação nas demais disciplinas (VERDERI, 2009, p. 79).

Para Bertoni (1992, p. 44), a dança também pode contribuir no desenvolvimento psicológico, motor, social, anatômico, intelectual,
criativo e familiar do aluno, proporcionando
uma aprendizagem prazerosa por meio da
prática, bem como o conhecimento e reconhecimento do próprio corpo, beneficiando a
consciência corporal.
Na perspectiva de Marques (2007, p.
23) “a escola pode, sim, fornecer parâmetros para sistematização e apropriação crítica,
consciente e transformadora dos conteúdos
específicos da dança e, portanto, da sociedade”. Ainda para Marques (2008, p. 50), sobre
a dança na escola, é necessário que a mesma seja:
[...] compreendida, desconstruída e transformada, pois é forma de conhecimento.
A dança que chega às escolas [...] mesmo que sejam as danças da mídia ou os
repertórios pré-fixados das danças brasileiras, urgem por reconstrução, releitura e
transformação para que a escola cumpra
seu papel no projeto social a que se propõe [...] (MARQUES, 2008, p. 50).

De acordo com Nanni (1995, p. 20), a
dança ainda contribui para o desenvolvimento
das funções intelectuais como a criatividade,
a espontaneidade, a observação, a atenção, a
concentração, a memorização, o raciocínio, a
curiosidade, a exploração, a formação crítica,
a percepção e o fortalecimento do autoestima.
Sobre a participação dos alunos no
processo de ensino-aprendizagem no que se
refere à dança, Marques (2007, p.32) salienta
que,

Isso nos faz perceber que o papel educacional da dança é o desenvolvimento físico,
emocional e social do educando, ampliando
sua visão na sociedade, auxiliando em sua
autoestima, tornando-o um indivíduo pensante, crítico, capaz de contribuir com essa sociedade, expressando-se por meio do seu corpo,
desenvolvendo habilidades e sua criatividade.
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[...] os alunos têm seus próprios repertórios de dança, suas escolhas pessoais,
de movimento para improvisar e criar,
assim como formas diferentes de apreciar as danças trabalhadas em sala de
aula ou construídas em sociedade”. Tal
aspecto alerta a escola para buscar o
contexto dos alunos e tê-los “[...] como
um dos interlocutores para o fazer pensar dança [...]” e assim garantir “[...] a
relação entre o conhecimento em dança
e as relações sócio-político- culturais dos
mesmos em sociedade. A dança, entendida deste modo, poderá expandir novos
horizontes tanto para professores como
alunos, por ser uma forma diferenciada de
colaborar com a educação, sem se prender às formas tradicionais que ignoram as
mudanças que se efetivam na sociedade
contemporânea (MARQUES, 2007, p.32)

É necessário que haja formação docente continuada no trabalho com a dança e que
os educadores busquem embasamento teórico para se aperfeiçoar no intuito de desenvolver um trabalho consistente neste sentido.
Segundo Cintra (2018, p.2):
também é imprescindível que o professor
tenha conhecimento dos diversos significados a prática da proporciona às crianças, ajudando-as a terem a percepção
adequada de seus recursos corporais,
possibilidades e também de suas limitações, dando-lhes condições de se expressarem com liberdade. O cuidado com a
escolha do repertório musical, de seus
significados e da cultura local, regional
e nacional são fatores importantes, juntamente com a pesquisa de movimentos e
a liberdade de criação dos alunos intérpretes e criadores (CINTRA, 2018, p.2):

Ainda para Cintra (2018, p.2), sobre a
dança na escola,
Cabe, então, à escola e ao educador favorecerem momentos e ambientes para
que essa prática aconteça de forma interdisciplinar, atingindo as expectativas da
criança e possibilitando a ampliação de
seus conhecimentos acerca de si mesma,
dos outros e do meio em que vive.Compreender o caráter lúdico e expressivo da
dança infantil poderá auxiliar o professor
a organizar melhor a sua prática, levando
em conta as necessidades, curiosidades
e motivações das crianças. A organização dos conteúdos para o trabalho com
a dança deverá respeitar as diferentes aptidões dos alunos em cada faixa etária.
Deve-se ter um processo contínuo e integrado, envolvendo múltiplas experiências
corporais, como imitação, dramatização
e interpretação gestual e facial da música
(CINTRA, 2018, p.2).

Segundo Steinhilber (2000, p.8): “Uma
criança que participa de aulas de dança [...]
se adapta melhor aos colegas e encontra
mais facilidade no processo de alfabetização”.
De acordo com CINTRA, R. (1999, p.46)
a dança desenvolve diversos estímulos:
1. TÁTIL – Sentir os movimentos e seus
benefícios para seu corpo;
2. VISUAL – Ver os movimentos e transformá-los em atos;
3. AUDITIVO – Ouvir a música e dominar o seu ritmo;
4. AFETIVO – Emoções e sentimentos
transpostos na coreografia;
5. COGNITIVO – Raciocínio, ritmo, coordenação;
6. MOTOR – Esquema corporal.
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Tais elementos são essenciais para a
formação de qualquer ser humano, ainda
mais para uma criança que está conhecendo
ambientes e objetos novos, e fazendo novas
amizades, como no ambiente escolar.
Podemos observar que Silveira, Lewandowski e Cardozo (apud Nanni, 2008, p.
21) ressaltam que a dança, como meio de
educação do movimento, contribui para o desenvolvimento das funções intelectuais como
atenção, memória, raciocínio, curiosidade, observação, criatividade e exploração.
São diversos os conteúdos que podem
ser trabalhados na escola por meio da dança,
tais como:
- As diferenças de estilos e ritmos (como
o samba, o bumba-meu-boi, o maracatu, o
frevo, o afoxé, a catira, o baião, o xote, o xaxado, o funk, o rap, o hip-hop, as danças de
salão, as danças eruditas como a clássica,
a contemporânea, a moderna e o jazz, entre muitas outras manifestações), de acordo
com as regiões do nosso país ou até mesmo
explorando estilos de dança internacionais.
Tais estilos podem variar devido ao modo de
vida dos habitantes de cada região e também
considerando-se a que momento ou situação
se destina cada dança;
- As diversas temáticas interdisciplinares e assuntos de interesse e da realidade
dos alunos;
- O desenvolvimento e domínio corporal, já que a dança é um importante instrumento capaz de beneficiar o domínio lógico
espaço-temporal do indivíduo.

Podemos perceber que a dança pode
trazer inúmeros benefícios para o processo
de ensino-aprendizagem. É importante ressaltar que trabalhar com a dança exige sensibilidade e permite introduzir nas aulas momentos
de reflexão, de construção de narrativas, de
movimentos, desafios corporais, pesquisas,
comparações, conversas sobre as danças
que gostamos ou não, observação das características dos diferentes tipos de dança,
as danças de diferentes povos e culturas, em
qual momento e para que dançam, enfim,
existem muitas possibilidades e propostas
que podem ser realizadas por meio da dança.

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 Pereira (2001), Ferrari
(2003) e Laban (1990).
O levantamento teórico demonstra que
o trabalho com a dança pode ser primordial
para a formação integral do aluno, trazendo
benefícios para o seu desenvolvimento e sua
atuação na sociedade.
Podemos perceber que, por meio da
dança se desenvolve a linguagem corporal,
ao passo que cada indivíduo transmite suas
evoluções por meio de gestos, manifestando
o seu estado de espírito e expressando de
forma clara os mais puros desejos e anseios
que envolvem os seus sentimentos e emoções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a elaboração deste estudo, por meio das leituras realizadas e do aprofundamento teórico, podemos perceber que a dança é algo tão importante para a criança quanto
falar, cantar e brincar. Inclui uma riqueza de movimentos que envolvem corpo, espírito, mente e emoções, que enriquecem a aprendizagem. Os gestos e movimentos expressivos nela
existentes favorecem uma ação livre e prazerosa. Por meio de ações que envolvem a dança,
o processo de aprendizagem ocorre de forma direta e íntima, pois a criança assimila informações com o corpo, mente e emoções.
Assim, a dança no contexto escolar se constitui como importante prática de manifestação cultural, ampliando a aquisição de novas formas de expressão, o contato consigo mesmo
e o autoconhecimento por meio da exploração corporal, dos movimentos e gestos e desenvolvendo a criatividade e imaginação ao passo que o indivíduo se relaciona consigo mesmo,
com o outro e com o espaço.
O trabalho com a dança no contexto escolar pode contribuir para a melhora significativa
do comportamento social dos alunos, facilitando o desenvolvimento cognitivo e motor e trazendo benefícios para a formação de um cidadão ético, formador de suas opiniões e ideias
e atuante na sociedade em que vive.
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LITERATURA INFANTIL E A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER
PARA A CRIANÇA
RESUMO: O livro infantil é um recurso importantíssimo para o desenvolvimento de capacidades
e habilidades de ordem cognitiva e socioafetiva, como a coordenação motora, a criatividade,
a percepção visual, noções de cores e de espaço, além de garantir o acesso a processos de
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens,
todos estes consistindo nos principais objetivos para a Educação Infantil. A oralidade é muito
importante na Educação Infantil, enriquecendo a comunicação e a expressão, uma vez que as
crianças fazem uso da linguagem a todo o momento, esta ajuda favorece a interação social. Neste
sentido, o papel do educador é de assumir um compromisso com o livro, criando o hábito de
contar histórias e despertando curiosidade nas crianças para que criem suas hipóteses. O presente
estudo utilizou-se do método de pesquisa bibliográfica com o objetivo de verificar a contribuição
da literatura infantil no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança; enfocando na sua
importância para a aquisição de conhecimento, recriação, informação e interação necessárias ao
ato de ler, bem como apresentar um breve histórico da literatura Infantil, reiterando sua importância
na promoção do conhecimento de si e do mundo, possibilitando situações de aprendizagem
mediadas para a elaboração da autonomia das crianças.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Leitura; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

C

oncepções de infância, literatura e as mediações de leitura são as três pontas da
trança que tecem o trabalho de literatura junto às crianças, não só na escola, mas
nas diferentes esferas por onde circulam (CORSINO, 2010).

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).
A literatura é, sem dúvida, uma das expressões mais significativas dessa ânsia permanente
de saber e de domínio sobre a vida, que caracteriza o homem de todas as épocas. Ânsia que
permanece latente nas narrativas populares legadas pelo passado remoto. Fábulas, apólices, parábolas, contos exemplares, mitos, lendas, sagas, contos jocosos, romances, contos maravilhosos,
contos de fadas e etc. Fazem parte dessa heterogênea matéria narrativa que está na origem das
literaturas modernas e guarda um determinado saber fundamental (FONSECA, 2012).
A oralidade é muito importante na Educação Infantil, enriquecendo a comunicação e a expressão, uma vez que as crianças fazem uso da linguagem a todo o momento, esta ajuda favorece
a interação social. Neste sentido, o papel do educador é de assumir um compromisso com o livro,
criando o hábito de contar histórias e despertando curiosidade nas crianças para que criem suas
hipóteses.
Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (RCNEI, 1998, p 24) é na
interação social que as crianças são inseridas na linguagem, partilhando significados e sendo significadas pelo outro. Cada língua carrega, em sua estrutura, um jeito próprio de ver e compreender
o mundo, o qual se relaciona a características de culturas e grupos sociais singulares. Ao aprender
a língua materna, a criança toma contato com esses conteúdos e concepções, construindo um
sentido de pertinência social.
A leitura é um estímulo para desenvolver a capacidade crítica de interpretação e interação
social, oferecendo, assim, um contato com o seu mundo imaginário. É nesta fase que todos os
hábitos se formam, por isso a importância de formar leitores desde pequenos.
Qualquer que seja nossa idade, apenas uma história que esteja conforme aos princípios
subjacentes a nossos processos de pensamento nos convence. Se for assim com os adultos, que
aprenderam a aceitar que há mais de um esquema de referências para compreender o mundoembora achemos difícil senão impossível pensar verdadeiramente segundo outro que não o nosso-é exclusivamente verdadeiro para a criança. Seu pensamento é animista (BETTELHEIM, 2002).
O presente estudo utilizou-se do método de pesquisa bibliográfica com o objetivo de verificar
a contribuição da literatura infantil no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança;
enfocando na sua importância para a aquisição de conhecimento, recriação, informação e interação
necessárias ao ato de ler, bem como apresentar um breve histórico da literatura Infantil, reiterando
sua importância na promoção do conhecimento de si e do mundo, possibilitando situações de
aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças.
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DA LITERATURA INFANTIL
Segundo ARROYO (1990) emprega-se
a expressão Literatura Infantil ao conjunto de
publicações que em seu conteúdo tenham
formas recreativas ou didáticas, ou ambas, e
que sejam destinadas ao público infantil. No
entanto, especialistas que debruçam nesta
área consideram esta conceituação um tanto
restrita, haja vista que muito antes da existência de livros e revistas infantis, a Literatura
Infantil atuava na tradição oral, transmitindo a
expressão da cultura de um povo de geração
em geração.
Para Cademartori (1994) a literatura infantil divide-se em dois momentos: a escrita
e a lendária. A lendária nasceu da necessidade que tinham as mães de se comunicar
com seus filhos, de contar coisas que os rodeavam, sendo estas apenas contadas, não
sendo registradas por escrito.
A Literatura Infantil tem seu início no
século XVII, com o surgimento dos Contos
de Fadas (“Conte de Fee”, em francês), pelo
escritor francês Charles Perrault, edições de
narrativas folclóricas contadas pelos camponeses, governantas e serventes para que elas
se adequassem à audiência da corte do rei
Luís XIV (1638– 1715).
Quando o publica diversos textos sobre
os contos de fada, uma variação do conto
popular ou fábula, transmitida oralmente, que
surgiu para transmitir conhecimento e valores culturais de geração para geração, onde
o herói ou heroína tem de enfrentar grandes
obstáculos antes de vencer o mal. Perrault
retratava a sociedade da sua época em suas
histórias, influenciado pelo folclore, considerado o principal elemento da Literatura Infantil
daquele tempo.
O autor tornou-se, assim, o responsável
em estabelecer embasamento para um novo
modelo literário, além de ter sido o primeiro a
dar aperfeiçoamento a esse tipo de Literatu-

ra. Destacam-se em sua obra, Chapeuzinho
Vermelho, a Bela Adormecida, o Gato de Botas, Cinderela, e o Pequeno Polegar (FARIAS,
2012).
O caráter pedagógico das histórias infantis pode ser observado já em sua origem,
nos trabalhos do também francês François
Fénelon, contemporâneo de Perrault. Fénelon,
escolhido para o honroso cargo de preceptor do jovem duque de Borgonha, herdeiro
presuntivo da coroa, dedicou-se a trabalhar
no sentido de corrigir o comportamento do
príncipe por meio de fábulas, que ele próprio
ia escrevendo.
Antes disso, a pedido da duquesa de
Beauvillier, escreveu De L'éducation des filles
("Da educação das meninas"), primeira obra
significativa em sua carreira de escritor e educador. O livro usado para orientar a duquesa
na educação de suas filhas, alcançou grande
sucesso, tornando-se obra de referência para
as famílias da época, bem como texto de consulta para os estudiosos da pedagogia.
Os textos de Fénelon transmitiam apenas valores de caráter educacional, por isso,
foram adaptados a fim de atender à educação
dos pequenos leitores. A percepção lúdica
da leitura considerada tão importante para o
desenvolvimento da criança não se fazia presente nessas obras, e a literatura direcionada
para o público infantil e adulto era exatamente a mesma. Esses dois universos diferentes,
porém considerados tão iguais, não eram distinguidos pela faixa etária ou por etapas de
maturação psicológica (FARIAS, 2012).
De acordo com Zilberman (2004) esta
mudança ocorreu devido à emergência de
uma nova noção de família, centrada não
mais em amplas relações de parentesco, mas
num núcleo unicelular, estimulando assim, o
afeto entre seus membros.
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Assim, a mudança desse paradigma
resultou em alterações significativas no relacionamento criança-adulto, proporcionando
bons resultados para o seu desenvolvimento
emocional e afetivo. Nessa época, percebeu-se que a criança da classe popular não tinha acesso à escrita e à leitura propriamente
dita, enquanto a criança pertencente às altas classes aproveitava os grandes clássicos
da literatura daquele momento (ZILBERMAN,
2004).
Seguindo o caminho da Literatura Infantil, surge no século XIX, Hans Christian
Andersen, autor dinamarquês conhecido por
demonstrar a ideia de que todos os homens
deveriam ter direitos iguais, evidenciando em
seus textos padrões de comportamento que
deveriam ser adotados pela nova sociedade
que se organizava, e apontando, inclusive,
confrontos entre “poderosos” e “desprotegidos”, “fortes” e “fracos”, “exploradores” e
“explorados”.
Entre 1835 e 1842, Andersen lançou
seis volumes de contos infantis, traduzidos
para diversos idiomas. Ele continuou escrevendo seus contos infantis até 1872, chegando à marca de 156 histórias. No começo, escrevia contos baseados na tradição popular,
especialmente no que ele ouvia durante a infância, mas depois desenvolveu histórias no
mundo das fadas ou que traziam elementos
da natureza. Entre suas obras, destacam-se
“O Patinho Feio”, “O Soldadinho de Chumbo”, “A Pequena Sereia”, “A Roupa Nova do
Rei”, “A Pequena Vendedora de Fósforos”, e
“A Rainha da Neve”.
Nesse mesmo século, Luis Jacob e Guilherme Carlos Grimm trazem um novo estilo
para a literatura, sob o signo do romantismo.
Surgiu assim, uma literatura capaz de encantar o público infantil de todo o mundo através
de lendas e do folclore, utilizando a singeleza e personagens populares, como alfaiates,
camponeses, entre outros, com a frequente

presença de personagens mágicos. Esses
autores se dedicaram à criação de várias fábulas infantis, e em 1812, edita a coleção de
contos de fada, entre eles “A Gata Borralheira”, “Branca de Neve”, e “João e Maria”, que
se transforma de certo modo, em sinônimo de
literatura para crianças (CARVALHO, 1989).
São os irmãos Grimm que, animados
pelo espírito romântico, vão buscar as suas
histórias, “vivas”, na pureza e na simplicidade
das fontes folclóricas, e revalorizar os contos maravilhosos, com a mesma dimensão
que alcançaram no século XVII (CARVALHO,
1982).
Coelho (2000) entende a literatura infantil como toda linguagem, expressa uma determinada experiência humana, e dificilmente
poderá ser definida com exatidão. Portanto,
cada período incluiu e produziu literatura ao
seu jeito, alguns enfatizando mais o caráter
pedagógico, outros o lúdico. Contudo, não
se pode ignorar a relevância e contribuição
de um e outro para a Educação Infantil ao
longo dos tempos, levando as crianças de
ontem e de hoje, a manifestar seu senso crítico, despertando, nesse caminho, para uma
aprendizagem mais lúdica e prazerosa.
Segundo Coelho (2000) o conceito de
pré-leitor se divide em duas fases: primeira infância (dos 15/17 meses aos 3 anos)
e segunda infância (a partir dos 2/3 anos).
Esse período é caracterizado pela conquista
da linguagem, em que “o mundo natural e o
mundo cultural (o da linguagem nomeadora)
começam a se relacionar na percepção que
a criança começa a ter do espaço global em
que vive”.
Conforme Corsino (2010), tanto o conceito de infância quanto o de literatura infantil
sofreram alterações ao longo da história. A visibilidade da criança é ainda contraditória; ora
ela é vista pela ótica da falta, do vir a ser, ora
por suas competências e possibilidades. A
imagem da criança enquanto sujeito ativo no
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mundo sócio-histórico-cultural, que interage
no meio se formando e transformando, ainda
não está totalmente disseminada.
Estas ambiguidades e contradições
se expressam nas produções culturais para
as crianças que nem sempre conseguem
se libertar do cunho moralizante originário e
também nas formas como estas produções
chegam às crianças, pelas mediações dos
adultos.
No Brasil, o aparecimento da literatura
infantil foi iniciado pelo aceleramento da urbanização que ocorreu entre o fim do século XIX
e o começo do século XX. Segundo Zilberman (2004), depois desse momento, passa a
existir um grande contingente de consumidores de bens culturais e o conhecimento passa
a ser importante para o novo modelo social.
Com isso, começava a se firmar no Brasil o desenvolvimento das traduções e adaptações de obras literárias para o público infantil
e juvenil, e surge então, à compreensão da
necessidade de uma literatura nacional própria para a criança brasileira que precisava
se instruir, um público ávido por consumir os
produtos culturais dos novos tempos.
Inicialmente, essa literatura foi utilizada
no campo escolar com o objetivo de ensinar conteúdos da língua portuguesa, ou seja,
como um recurso especificamente didático, a
qual, infelizmente, o acesso foi mais facilitado
à população que possuía maior renda social
(COELHO, 2000).
As primeiras produções infantis foram
realizadas por professores e pedagogos no
final do século XVII e durante o século XVIII.
Estudar a história é ainda escolher a melhor
forma ou o recurso mais adequado de apresentá-la (COELHO, 2000).

Até os fins do século XIX, a literatura
voltada para crianças e jovens era importada
e vendida no mercado disponível apenas para
a elite brasileira, constituindo-se principalmente de traduções feitas em Portugal, pois, no
Brasil ainda não havia editoras e os autores
brasileiros tinham seus textos impressos na
Europa. (SANDRONI, 1998).
Segundo Sandroni (1998), nessa época
de valorização do saber, aparecem as primeiras manifestações de reforma pedagógica e
literária que visavam à formação de um novo
modelo de geração brasileira. Dessa maneira,
Monteiro Lobato foi, sem dúvida, um divisor
de águas na literatura infantil brasileira, se
destacando com a publicação de sua grande obra.
O mesmo salienta que até o fim do século XIX, a literatura voltada para crianças e
jovens era importada e vendida no mercado
disponível apenas para a elite brasileira, constituindo-se principalmente de traduções feitas
em Portugal, pois, no Brasil ainda não havia
editoras e os autores brasileiros tinham seus
textos impressos na Europa.
Dessa maneira, Monteiro Lobato foi,
sem dúvida, um divisor de águas na literatura infantil brasileira, se destacando com a
publicação de sua grande obra. O livro infantil
torna-se, assim, um recurso importantíssimo
para o desenvolvimento de capacidades e habilidades de ordem cognitiva e socioafetiva,
como a coordenação motora, a criatividade, a
percepção visual, e noções de cores e de espaço, além de garantir o acesso a processos
de apropriação, renovação e articulação de
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, todos estes consistindo nos
principais objetivos para a Educação Infantil.
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A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER PARA
A CRIANÇA
Segundo RUFINO (1999) a contação de
histórias influi em todos os aspectos da educação da criança: na afetividade: desperta a
sensibilidade e o amor à leitura; na compreensão: desenvolve o automatismo da leitura
rápida e a compreensão do texto; na inteligência: desenvolve a aprendizagem de termos e
conceitos e a aprendizagem intelectual.
Escutar histórias é uma possibilidade de
descobrir o mundo imenso dos conflitos, das
dificuldades, dos impasses, das soluções,
que todos atravessamos e vivemos de um
jeito e de outro, através dos problemas que
vão sendo defrontados (ou não), resolvidos
(ou não), pelos personagens de cada história.
É ouvindo histórias que se podem sentir
emoções importante como: a tristeza, a raiva, a irritação, o medo, a alegria, o pavor,
a impotência, a insegurança e tantas outras
mais, e viver profundamente isso tudo que
as narrativas provocam e suscitam em quem
ouve ou as lê, com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas faz
brotar (ABRAMOVICH, 2009).

Para NUNES (1990) a literatura, mais
do que introduzir as crianças no mundo da
escrita, ao tratar a linguagem enquanto arte
traz as dimensões ética e estética da língua,
exercendo um importante papel na formação
do sujeito.
Assim, o contato da criança com a literatura é essencial para a sua formação como
leitor de mundo e, além disso, quanto mais
cedo as histórias orais e escritas forem inseridas em seu cotidiano, maiores serão as
chances do desenvolvimento do prazer pela
leitura.
De acordo com Abramovich (2009),
escutá-las é o início da aprendizagem para
ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho
absolutamente infinito de descoberta e de
compreensão do mundo.
As histórias infantis nos levam para um
mundo imaginário, no qual as crianças sentem medo, se consolam, relacionam o real
com o imaginário, despertam curiosidade,
acreditam nas histórias porque a visão de
mundo aí apresentada está de acordo com
a sua.

Os anos iniciais não são apenas um
espaço para ensinar a ler e escrever, mas
também para educar as outras áreas do conhecimento. E isto significa abrir novos horizontes onde a criança possa descobrir, criar
e construir seu aprendizado e nada melhor do
que a leitura para proporcionar isso.

É de grande importância que o trabalho
do hábito pela leitura seja incentivado também
em casa. Desde o berço, a criança escuta a
mãe cantando e balançando, ou contando
histórias antigas. Com isso a criança aprende
a gostar do livro pelo afeto, sendo por meio
deste que a criança aprende e desenvolve
(ABRAMOVICH, 2009).

A literatura infantil é um caminho que
leva a criança a desenvolver a imaginação,
emoções e sentimentos de forma prazerosa e
significativa. É importante para a formação de
qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias, pois é através dos livros e contos infantis
que a criança enfoca a importância de ouvir,
contar e recontar (RUFINO, 1999).

A contação de histórias influi em todos
os aspectos da educação da criança: na afetividade: desperta a sensibilidade e o amor à
leitura; na compreensão: desenvolve o automatismo da leitura rápida e a compreensão
do texto; na inteligência: desenvolve a aprendizagem de termos e conceitos e a aprendizagem intelectual (RUFINO, 1999).
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A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história
para ser contada, tomamos a experiência do
narrador e de cada personagem como nossa
e ampliamos nossa experiência vivencial por
meio da narrativa do autor. Os fatos, as cenas
e os contextos são do plano do imaginário,
mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real.
(RODRIGUES, 2005).
Todos os contos de fadas dos Irmãos
Grimm foram discutidos com respeito às origens de cada estória, suas diferentes versões
em todo o mundo, suas relações com outras
lendas e contos de fadas (BETTELHEIM,
2002).
De acordo com Vygotsky (2000), aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança. O processo de desenvolvimento progride
por meio do aprendizado e o autor explica
esse processo pelo conceito de zona de desenvolvimento proximal, que é definido como
a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, quais seja a solução independente de
problemas, e a solução de problemas sob a
orientação de um adulto ou em colaboração
com companheiros mais capazes, respectivamente.
No caso dos livros infantis, a criança,
primeiro ouve a história contada pelo adulto, relacionando o enredo com as imagens.
Após essa etapa, a criança já se sente capaz
de recontar a história, guiando-se pelas ilustrações e imitando a fala do adulto, prosseguindo seu desenvolvimento até se apropriar,
naturalmente, da linguagem escrita, em um
exemplo perfeito da zona de desenvolvimento proximal, definido por Vygotsky. O que a
criança é capaz de realizar hoje somente com
ajuda, amanhã realizará sozinha, ou seja, a
zona de desenvolvimento proximal hoje, será

o nível de desenvolvimento real amanhã (VYGOTSKY, 2000).
Neste sentido, a iniciação da leitura infantil, poderá se dar de forma prazerosa e
significativa em um ambiente com ações planejadas de acordo com as fases leitoras, num
caminho que proporcione à criança desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos.
A leitura de texto para a criança pré-leitora não se trata de uma leitura convencional,
tendo em vista que a criança de 1 a 2 anos
não se prende a uma história, interessando-lhe o movimento, o tom da voz e o colorido
das páginas, sendo mais adequada, nessa
fase, a leitura frase a frase, de modo solto,
curto, promovendo um diálogo entre a criança
e o livro. Como esclarece (MARTINS,1990).
A leitura se realiza a partir do diálogo do
leitor com o objeto lido, seja escrito sonoro,
seja um gesto, uma imagem, um acontecimento. Esse diálogo é referenciado por um
tempo e um espaço, uma situação: desenvolvido de acordo com os desafios e as respostas que o objeto apresenta, em função do
prazer das descobertas e do reconhecimento
de vivências do leitor (MARTINS, 1990).
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).
Ler histórias para crianças é também
suscitar o imaginário e ter a curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, é
encontrar outras ideias para solucionar questões. É uma possibilidade de descobrir o
mundo imenso dos conflitos, dos impasses,
das soluções que todos vivemos (ABRAMOVICH, 2009).
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Livros que contam histórias através da
linguagem visual, sem o suporte de textos
narrativos ou com o apoio de pequenas falas
escritas, são chamados de livros de imagens.
Esses livros são ideais para o começo dos
trabalhos com a criança pré-leitora, sendo
bem vindos, ainda, os livros de pano, borracha, com texturas diferentes, com gravuras
coloridas e atrativas, tendo em vista que a
criança nessa fase motiva-se, também, pelo
tato (COELHO, 2000).
Esses modelos de livros sem palavras
apresentam muitas estratégias que possibilitam para as crianças o reconhecimento dos
seres, das coisas e dos acontecimentos de
seu cotidiano, relacionando as histórias com
o arcabouço cultural do qual já se apropriaram (ABRAMOVICH, 2009).
Abramovich (2009) enfatiza a importância de manipular um livro com perspectivas de lançar um olhar novo, voltado para
os significados e representações imagéticas
traduzidas no livro. A criança, assim, atribui
significações ao texto e às imagens, segundo o sentido dado pelo autor, estabelecendo
diálogo com sua própria vivência.
Segundo CORSINO (2010) uma biblioteca ou sala de leitura em creches e pré-escolas pode ter livros de vários gêneros – dos informativos aos literários. Cabe também gibis,
revistas, filmes, desenhos animados, músicas
e cantigas, brinquedos, cenas e personagens
de histórias, pedaços de panos para se transformarem em roupas, adereços (chapéus, coroas, sapatos, colares, entre outros).

estimular a imaginação e reflexão, entre outras, e sendo assim, cabe ao professor organizar situações em que as crianças tenham a
oportunidade de ler para consultar, pesquisar,
se divertir, ampliar suas experiências, imaginar etc.
No período dessa descoberta, o adulto
responsável pela educação do pequeno leitor
deve utilizar textos breves, combinados com
grande quantidade de imagens e com poucas
páginas, cujos temas fundamentais a serem
abordados devem ser simples, fáceis de decifrar, e que, de um livro para o outro, serão
esclarecidas as dificuldades de compreensão
e entendimento da leitura para essa fase do
pré-leitor. Esses livros devem especialmente
retratar de coisas e objetos vivenciados no
dia-a-dia da criança, como comer, dormir,
brincar, vida familiar, higiene, lazer, entre outros, o que possibilitará o meio de acesso
à realidade das experiências existenciais da
criança (COELHO, 2000).
Como complementa o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI), “ter acesso à boa literatura é dispor
de uma informação cultural que alimenta a
imaginação e desperta o prazer pela leitura”
(BRASIL, 1998).

Ainda segundo a autora, no espaço da
biblioteca, a linguagem escrita pode desempenhar diversas funções, tal como ocorre no
nosso cotidiano, suscitando diferentes leituras, como a leitura informativa, para buscar
mais conhecimentos sobre um determinado
assunto; a leitura injuntiva, para seguir uma
orientação para a realização de alguma ação;
e a leitura literária, para fruição e prazer, para
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma das formas mais prazerosas para realizar a leitura é por meio de histórias infantis.
Através delas pode-se entrar num mundo magnífico, onde tudo é possível, ao mesmo tempo
em que se ensinam lições maravilhosas, aproximando assim os alunos das atividades lúdicas.
A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. É importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias, pois é através dos livros e contos infantis que a
criança enfoca a importância de ouvir, contar e recontar.
A contação de histórias na Educação Infantil é uma atividade fundamental para a formação dos pré-leitores; com esse procedimento, pode ser aprimorado a escuta, o desenvolvimento cognitivo e imaginário das crianças, além de promover um nível de interação maior
com o grupo.
De acordo com ABRAMOVICH (2009) escutá-las é o início da aprendizagem para ser
um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo.
Com base nesse estudo, o ideal é que o professor seja o mediador, familiarizando o
aluno com o texto literário e sendo uma ponte entre o texto e o leitor que ainda não adquiriu
autonomia.
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AS PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE GEOGRAFIA NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO A PARTIR DA AGENDA
2030 E O CURRÍCULO DA CIDADE
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo trazer as contribuições de importantes documentos

norteadores para as políticas públicas da Cidade de São Paulo como a Agenda 2030 preconizada
pela ONU e o Currículo da Cidade, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de
São Paulo, como grandes incentivadores das práticas interdisciplinares nas escolas municipais,
em especial, relacionadas à Geografia. O enfoque é direcionado aos sextos anos do Ensino
Fundamental II, sendo a última etapa do Ciclo Interdisciplinar. Para tanto, foram realizadas pesquisas
bibliográficas e documentais para se entender a importância de tais práticas no Ensino Básico e
evitar equívocos conceituais sobre a temática. Além disso, a pesquisa aborda as possibilidades
de aplicação em sala de aula de projetos interdisciplinares a partir de alguns exemplos, além
das dificuldades e barreiras de ordem metodológica, pedagógica e pessoal enfrentadas pelos
docentes. Como parâmetros foram utilizadas as contribuições conceituais de Hilton Japiassu e
Ivani Fazenda como base metodológica.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Currículo da Cidade; Ensino de Geografia.
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INTRODUÇÃO

V

ivemos um contexto histórico cada vez mais complexo pautado pelo aprimoramento das tecnologias voltadas para o transporte e informação e, consequentemente,
pela contração do tempo e espaço a partir dos processos de Globalização.

Hoje é fácil percorrer grandes distâncias e estar conectado com pessoas ao redor do
globo. A revolução técnico-científico-informacional, difundida a partir da década de 70, propiciou um novo patamar na dinamicidade da vida humana e na forma como nos relacionamos
e nos comunicamos, ocasionando em uma crescente exposição à essas tecnologias, a um
período de permanente transformação pari passu aos saltos tecnológicos; além de uma maior
complexização das mais diversas instâncias da vida como: lazer, educação, cultura, trabalho,
meio ambiente, política e tantas outras temáticas.
Nesse sentido, a educação é uma área que se encontra em constante metamorfose e
que trata sempre de se renovar. Um dos motivos para isso é a resposta rápida das técnicas
e abordagens trabalhadas junto aos alunos, fazendo-se necessário a constante realocação
dos esforços.
Nesse sentido, o Currículo da Cidade, influenciado em muito na Agenda 2030 e também nas novidades educacionais traz à tona diversas propostas articuladas com o ensino,
entre elas: a interdisciplinaridade, a educação integral e a educação inclusiva. É uma nova
tendência aplicada à educação básica e que, portanto, tem apresentado inúmeras reflexões.
A proposta dessa pesquisa é a de promover ponderações sobre a interdisciplinaridade,
aliadas à Geografia no cotidiano da vida escolar dos alunos do Ensino Fundamental II, em
especial o sexto ano, correspondendo ao último ano do Ciclo Interdisciplinar.
Essas práticas podem contribuir para que os alunos desenvolvam as suas demandas
sociais, culturais, intelectuais e emocionais? Pode estimular a postura de pesquisadores e
protagonistas do próprio conhecimento a partir da melhor compreensão de uma sociedade
cada vez mais complexa? Primeiramente, é importante contextualizar o documento gerador
do Currículo da Cidade do Município de São Paulo.
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CONHECENDO A AGENDA 2030
A Organização das Nações Unidas
(ONU) reúne em si 193 Estados-membros
em prol de temáticas inseridas em grandes
agências e que discutem temas transversais
como saúde, educação, proteção ambiental e
também a manutenção financeira e diplomática entre as nações.
Essas discussões ganham forma em
assembléias e conferências que, de maneira simbólica e concreta, produzem uma série
de objetivos e metas a serem alcançadas ao
longo de um determinado período. Um dos
marcos mais relevantes dos últimos anos foi
justamente a “Agenda 2030”.
Essa Agenda foi firmada na Assembléia
Geral da ONU por todos os Estados-membros
em Setembro de 2015 na cidade de Nova
York (EUA) com o propósito de repensar as
metas propostas pela “Agenda 21” criada na
ECO-92 na cidade do Rio de Janeiro (Brasil);
que preconizava 21 medidas a nível nacional
e local para promover a qualidade de vida,
bem estar e desenvolvimento socioeconômico, entre elas: luta contra a pobreza, saúde
humana, desenvolvimento sustentável e fomento da educação. Essas medidas foram
retomadas na conferência RIO +20, ocorrida
em 2012:
O objetivo da Rio+20 era avaliar o progresso obtido até então e as lacunas
remanescentes na implementação dos
resultados das cúpulas anteriores, abordando novos e emergentes desafios. O
foco das discussões da Conferência era
principalmente: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da
erradicação da pobreza e o arcabouço
institucional para o desenvolvimento sustentável (AGENDA 2030, 2020, s/d).

Essas metas deram origem a importantes planos, como por exemplo: o Plano
Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos da Cidade de São
Paulo, que promoveram importantes medidas
como o fim dos lixões (embora ainda haja
alguns clandestinos) e também a proposta
de Logística Reversa para equipamentos potencialmente nocivos, como lâmpadas, pilhas
e computadores. Entretanto, vale destacar a
necessidade de criarem novas Agendas, para
traçarem novos caminhos e reforçarem aqueles que estão em processo de se concretizarem.
Essa Agenda 2030 é tão relevante que
perpassou a escala maior das nações ao redor do mundo e foi utilizada no “Currículo da
Cidade”, um documento “elaborado a muitas
mãos” e que incentiva e orienta os docentes da rede municipal de educação de São
Paulo a implementarem em cada uma das
suas aulas algum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos
pela Agenda 2030. Antes de entrarmos no
tema basilar deste trabalho é importante entender mais a fundo a Agenda 2030 e suas
características:
Figura 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030

Fonte: Ministério das Relações Exteriores, 2020.
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Cada um desses objetivos centrais se
desdobram em sub-temas, podendo assim,
serem cumpridos parcialmente. Para ficar
mais claro, foi selecionado um dos ODS 's,
o número 4: Educação de Qualidade. Esse
tema se desdobra em:
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas
e meninos completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e de qualidade,
que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes
4.2 Até 2030, garantir que todas as meninas
e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que
eles estejam prontos para o ensino primário.
4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de
acesso para todos os homens e mulheres
à educação técnica, profissional e superior
de qualidade, a preços acessíveis, incluindo
universidade.

4.a Construir e melhorar instalações físicas
para educação, apropriadas para crianças e
sensíveis às deficiências e ao gênero, e que
proporcionem ambientes de aprendizagem
seguros e não violentos, inclusivos e eficazes
para todos
4.b Até 2020, substancialmente ampliar
globalmente o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em
particular os países menos desenvolvidos,
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino
superior, incluindo programas de formação
profissional, de tecnologia da informação e
da comunicação, técnicos, de engenharia e
programas científicos em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento
4.c Até 2030, substancialmente aumentar
o contingente de professores qualificados,
inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos
países em desenvolvimento, especialmente
os países menos desenvolvidos e pequenos
Estados insulares em desenvolvimento(ONU,
2020, np).

4.4 Até 2030, aumentar substancialmente
o número de jovens e adultos que tenham
habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego,
trabalho decente e empreendedorismo

Fonte: Organização das Nações Unidas, 2020.

4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de
gênero na educação e garantir a igualdade
de acesso a todos os níveis de educação e
formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência,
povos indígenas e as crianças em situação
de vulnerabilidade

Como é possível perceber, há uma diversidade muito grande de medidas correspondendo a apenas um dos 17 ODS 's. Ao
todo somam-se 169 medidas que funcionam
como recomendações e pontos de partida
para os países.

4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens
e uma substancial proporção dos adultos,
homens e mulheres estejam alfabetizados e
tenham adquirido o conhecimento básico de
matemática

Possuem um olhar de grande escala
como a criação de políticas que se desdobram em melhorar as instalações físicas das
unidades educacionais, disponibilizar mais
bolsas de estudo para o Ensino Superior,
promover a universalização da educação e
erradicar as disparidades de gênero, uma vez
que as mulheres apresentam mais anos de
estudo que os homens, como apresentado
pelo Índice de Desenvolvimento de Gênero
(IDG) da ONU.

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos
adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio
da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos
humanos, igualdade de gênero, promoção
de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade
cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável
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Todo esse embasamento vem de pressões internacionais, sintetizadas principalmente pela ONU para validar uma tendência
global em direção a um futuro mais sustentável e menos miserável.
Embora a Agenda 2030 trate também
de questões voltadas para a educação, os
seus objetivos alcançam todas as instâncias
de uma sociedade mais igualitária, sem perder o foco tradicional voltado para o meio
ambiente, direitos humanos e a conservação
de seus recursos naturais.
Dessa forma, destaca-se todo o processo de criação de uma Soft Law, que consiste
em chancelar diversas providências sem caráter jurídico, não havendo um rigor como as
leis tradicionais.
É uma característica comum dessas
Agendas uma vez que lidam com problemas
muito gerais e estruturais como a erradicação
da pobreza, o combate à fome ou a regeneração dos biomas.

A prefeitura desde 2017 vem utilizando a Agenda 2030 para orientar as ações
pedagógicas dos docentes como um todo,
culminando em um importante documento
conhecido como Currículo da Cidade. O propósito é que o Currículo da Cidade oriente o
trabalho na escola e, mais especificamente,
na sala de aula” (SÃO PAULO, 2017).
Esses currículos são divididos em cada
uma das disciplinas e servem como ferramenta e orientação para preparar o planejamento
anual de toda a escola, afim de que essas
diretrizes sejam cumpridas. Tenta assegurar
os propósitos da Agenda ao trabalharem a
potencialidade das crianças, o consumo sustentável e a educação integral. A seguir um
exemplo de temas abordados no Ciclo Interdisciplinar do 6º ano do componente curricular de Geografia:
Figura 2 – Quadro de Objetivos de
Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo
Interdisciplinar (6º ano) - Geografia

O CURRÍCULO DA CIDADE E AS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
É possível levar esses objetivos a uma
escala local, como um distrito ou bairro a partir de uma proposta curricular que tem como
público-alvo os estudantes do Ensino Fundamental I e Fundamental II do município de
São Paulo.
E que acabam por incluir nesse grande
projeto professores, administração escolar e
comunidade como atores principais desse
processo; proporcionando planos de ação
que levem em consideração, sobretudo, a realidade do aluno, bem como a construção de
saberes cada vez mais articulados.

Fonte: Currículo da Cidade de São Paulo, 2017.
Cada um desses objetivos se desdobram em uma aula ou um conjunto de aulas que levam os estudantes a pensarem o
mundo que os rodeia. No primeiro tema é
trabalhado o conteúdo de “modificações das
paisagens” a partir do processo migratório.
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Desta forma, o professor pode abordar
as ODS’s de número 5 –Igualdade de Gênero,
ao considerar as vivências individuais e a busca desses migrantes pelo respeito, inserção
profissional e emancipação; DOS 10 – redução da desigualdade, ao discutir a contribuição dos nordestinos na cidade de São Paulo,
em especial na cultura, na construção civil e
na crescente influência no setor de Comércio
e Serviços.
Assim como dos migrantes internacionais em seus diversos fluxos e ODS 11 –
Cidades e Comunidades Sustentáveis, que
entre os pontos destaca-se pelo acesso à habitação segura e urbanização inclusiva e sustentável; desta maneira pode-se trabalhar em
sala de aula o estudo da paisagem urbana, a
partir da ocupação inapropriada de encostas,
morros e proximidade com os leitos de rios.
Há uma variedade grande de opções
em apenas uma temática, podendo trabalhar
tanto as especificidades do campo disciplinar
da Geografia, como também a utilização de
outras abordagens que ajudam a explicar a
complexidade de fenômenos naturais, sociais
e econômicos.
Essa iniciativa permite grandes contribuições, entre elas: novos referenciais a partir
de parcerias entre professores; a capacidade
do aluno em relacionar um mesmo assunto
partindo de linguagens diferentes, além de
torná-los capazes formular teorias, opiniões
e um pensamento genuinamente crítico por
meio de um arcabouço conceitual mais amplo
ao promover um maior número de associações.

INTERDISCIPLINARIDADE: EM BUSCA
DE UMA ORGANIZAÇÃO CONCEITUAL
A interdisciplinaridade corresponde a uma
forma diferenciada de realizar a produção de
saberes. É amplamente utilizada na vida acadêmica, universitária e científica como uma prática
bem sucedida. E que vem sendo empregada de
maneira mais tímida e cautelosa nas escolas
da educação básica, contrapondo-se ao ensino
tradicional de disciplinas disjuntivas:
Sabemos, por exemplo, em termos de ensino, que os currículos organizados pelas
disciplinas tradicionais conduzem o aluno
apenas a um acúmulo de informações que
de pouco ou nada valerão na sua vida profissional, principalmente porque o desenvolvimento tecnológico atual é de ordem
tão variada que fica impossível processar-se com a velocidade adequada a esperada sistematização que a escola requer
(MOZENA e OSTERMANN, 2017, p. 4)

Sendo assim, o modelo tradicional de
aula baseado essencialmente na educação
bancária (FREIRE, 1974), que tem a função
de transmissão de conhecimentos e a aceitação pelo aluno de maneira passiva, mostra-se
bastante antiquada e limitada e, sobretudo,
não atende as demandas por conhecimento
cada vez mais abrangentes e variadas.
A Fundação Para o Vestibular (FUVEST)
tem a algum tempo em seus vestibulares inserido temáticas cada vez mais interdisciplinares
e conteúdos que se conversam diretamente e
que tem sido apontado por muitos estudantes
como de alta dificuldade de entendimento, uma
vez que aprendemos ao longo da vida a encarar
o conhecimento isoladamente e não em redes.
Instituições do porte da FUVEST, que simbolizam a porta de entrada para a tão sonhada
universidade pública, já exigem que o aluno
seja capaz de lidar em uma mesma questão
noções de Geografia e Química ao relacionar o
relevo dos Andes com os processos químicos;
ou Geografia e Biologia ao abordarem as superbactérias e a sua distribuição pelos países,
como o que ocorreu no vestibular de 2020.
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A interdisciplinaridade passa a ser encarada cada vez mais como uma forma de adequação e um diferencial para instituições de
ensino básico que possuem essa abordagem.
A conceituação de Interdisciplinaridade é muito
abrangente, passando pelo escopo de diversos
autores, sendo impossível desenvolver uma teoria de maneira absoluta, única e geral (FAZENDA,
2017). Mas faz-se necessário modelá-la para o
enriquecimento da pesquisa. Desta forma:
[...] o trabalho interdisciplinar propriamente
dito supõe uma interação das disciplinas,
uma interpenetração ou interfecundação,
indo desde a simples comunicação das
idéias até a integração mútua dos conceitos (contatos interdisciplinares), da epistemologia e da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização da
pesquisa. É imprescindível a complementação dos métodos, dos conceitos, das estruturas e dos axiomas sobre os quais se
fundam as diversas disciplinas. O objetivo
utópico do interdisciplinar é a unidade do
saber (JAPIASSU, 1994, p. 70).

Essa conceituação de Japiassu é muito rica, sendo necessário entendermos cada
uma de suas partes. Ao contrário da multidisciplinaridade, que consiste no estudo em
diversas disciplinas simultâneas, mas sem conexão entre si; a interdisciplinaridade envolve
interação, conexão entre essas disciplinas,
indicando assim, associação ou proximidade
com o conceito abordado, a fim de propiciar
um afunilamento e aprofundamento do saber
para uma complementaridade.
Diferenciando também da transdisciplinaridade que supõe conceitos que perpassam
as disciplinas a tal ponto que se visualiza uma
fusão entre elas e, assim, uma homogeneização dos conhecimentos. Na interdisciplinaridade, as disciplinas ou conhecimentos precisam se conversar; é necessário que haja uma
integração no âmbito metodológico (como o
marxismo, fenomenologia, positivismo); ou
epistemológico (sobre as suas técnicas, práticas ou origem); ou ainda dos procedimentos
da pesquisa.

Ainda no âmbito de teorizar e tecer uma
definição sobre a Interdisciplinaridade é oportuno
trazer as considerações sobre a temática presentes no Currículo da Cidade, salientando que:
[...] a abordagem interdisciplinar entende
que cada área do conhecimento tem as
suas especificidades, mas precisa articular-se com as demais e com o contexto e
as vivências dos estudantes para garantir
maior significado às aprendizagens, que
rompem com os limites da sala de aula
tradicional, integram linguagens e proporcionam a criação e apropriação de conhecimentos (SÃO PAULO, 2017, p. 42)

Esse trecho foi extraído do livro de Geografia do Currículo da Cidade, na parte relacionada ao Ciclo Interdisciplinar, ou seja, esses 3
anos (4º, 5º e 6º’s) mais do que qualquer outro
procura evidenciar um esforço ou direcionamento inicial para atividades de maior complexidade, compatíveis com a idade dos alunos.
Inicia-se no Ensino Fundamental I, com os
pedagogos e, portanto, professores polivalentes
que abordam conteúdos típicos como alfabetização, alfabetização matemática e letramento; também são responsáveis por articular os saberes
introdutórios de Geografia, História e Ciências,
ampliando a visão de mundo dos estudantes.
Somando-se a isso há o Projeto de Docência Compartilhada que procura relacionar o trabalho do pedagogo com professores especialistas,
em especial, Língua Portuguesa e Matemática, a
fim de proporcionar um planejamento integrado
com mais intervenções (SÃO PAULO, 2017).
No sexto ano, as disciplinas são fragmentadas em cada um dos campos disciplinares, tendo como tendência o aprofundamento disciplinar e os jargões e linguagens
típicas. Desta forma, se não houver uma intencionalidade do professor em desenvolver
as práticas interdisciplinares em específico ou
ainda a busca por parcerias com outros professores para auxiliar no desenvolvimento de
alguns conceitos, há grandes chances de que
essas práticas se percam ou diluam.
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É importante salientar ainda na definição do Currículo da Cidade, a correlação com
a realidade vivida dos alunos como forma de
se apropriarem dos conhecimentos; em especial, aqueles que vivem em áreas periféricas,
pobres e pouco assistidas pelo governo.
Se aquilo que se é estudado consegue
conversar com as suas necessidades sociais,
emocionais e culturais tal qual preconiza a
educação integral, então o que se aprende
pode ser ainda mais significativo, integrando
todas essas linguagens como forma de transformação da sua realidade.

A GEOGRAFIA COMO PRÁTICA
INTERDISCIPLINAR
A Geografia é uma disciplina poderosa
que já possui um caráter interdisciplinar e grande conexão de forma direta ou indireta com outras disciplinas, uma vez que estuda o espaço
geográfico e as inúmeras relações sociais e
naturais que ocorrem no planeta Terra.
Essa disciplina pode ser relacionada com
a Geologia, Ciências, Biologia, História e Química, por exemplo. Como resultado, há uma grande responsabilidade do professor de Geografia
em propor uma explicação mais completa de
um conceito, principalmente, porque ao explicá-los de maneira pouco trabalhada e sem um
projeto com outros professores incorre-se no
risco de parecer simplista ou confuso demais.
Evidentemente como qualquer abordagem as práticas interdisciplinares apresentam
os seus desafios e barreiras para a sua plena
execução, entre as principais podem-se destacar: a fragmentação do currículo que pode engessar as práticas docentes; a manutenção do
poder disciplinar, que se mantém coeso ao seu
campo disciplinar e reforça a sua estrutura hierárquica; organização burocrática e institucional.
Partindo de uma força interna e gerencial,
esbarrando em regulamentações; dificuldade metodológica, podendo ser entendido como barreiras
criadas tanto pelos professores ao não apoiar essa
mudança na matriz pedagógica como pelos alunos
que estão habituados ao modelo tradicional.

E, também ausência de preparo pedagógico ou falta de tempo, sabe-se das exaustivas
jornadas docentes entre escolas ou entre várias
turmas, acarretando em sobrecarga laboral e
maior dificuldade em romper com uma formação mais fragmentada (SANTOS et al, 2020).
São muitas as barreiras para se desenvolver um trabalho ou sequência didática verdadeiramente interdisciplinar, tendo em vista fatores
tanto subjetivos como objetivos que dependem
da cooperação de diversos atores escolares e
até mesmo de amparo financeiro.
Digo financeiro porque os recursos didáticos e pedagógicos como maquetes, experimentos e filmagens possuem grande aceitação
entre os estudantes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta seção, será apresentado uma
breve descrição sobre:
• Tipo de Pesquisa
Esta pesquisa é elaborada a partir de
uma base bibliográfica e documental.
• Aportes teórico-metodológicos dos
trabalhos- citar pelo menos três dos
principais autores:
Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos de Fazenda (1994) e Japiassu (2021)
que abordam as temáticas ou questões sobre
o tema em questão discutido neste artigo.
• Principais procedimentos de análise
e resultados:
Foram analisados alguns artigos, documentos, teses e sites institucionais que discutem e apresentam reflexões, sugestões que
podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que se tem percebido ao longo deste estudo é o esforço cada vez mais inequívoco
de se introduzir diferentes abordagens para entender fenômenos cada vez mais complexos.
A Agenda 2030 foi um marco em diversas instâncias, mas de maneira mais subjetiva,
como pedra de toque para a introdução das práticas interdisciplinares em documentos de
caráter educacional como o Currículo da Cidade de São Paulo, ao relacionar diferentes temáticas e metas a serem alcançadas, foi interessante moldar esses objetivos que normalmente
são endereçados à esfera executiva de Estados-nação como formas de políticas públicas e
que foram transpassadas para as salas de aula.
O Currículo da Cidade, por sua vez, enquanto documento norteador dos esforços docentes, reforça a idéia de aprofundamento do saber de todas as disciplinas como objetivo
a ser alcançado, não só porque é uma tendência pedagógica, mas como forma de tornar o
conhecimento cada vez menos superficial e fragmentado que dificulta a capacidade de fazer
cada vez mais associações, sobretudo com a própria realidade social, econômica e psicológica do aluno.
A Geografia, nesse sentido, surge como uma ciência de grande importância no ambiente escolar para a inserção das práticas interdisciplinares, uma vez que ela por si só já o é,
conversa com muitos saberes ao ter como preocupação o desenvolvimento de abordagens
e técnicas que permitem a compreensão tanto de fenômenos naturais quanto sociais. Nesse
sentido, a Geografia pode ser utilizada como disciplina integradora às outras na sala de aula
a partir de parcerias com os professores. Essas parcerias podem contribuir tanto aos alunos
que não têm o costume de aprender em rede, quanto aos próprios professores enquanto
formação, uma vez que leva-se tempo para introduzir conteúdos interdisciplinares e, acima
de tudo, intencionalidade.
Há inúmeras barreiras e dificuldades para se ter uma abordagem verdadeiramente interdisciplinar na sala de aula, mas se não ousarmos superá-las a fim de promover um outro olhar
sobre o conhecimento que cada vez mais se alarga e atinge outros segmentos, de transpassar
as fronteiras do saber, incorrermos no risco de sermos incapazes de explicar o mundo que
nos rodeia ou ainda de criar outros campos de estudo.
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DO ASSISTENCIALISMO À MODALIDADE DE ENSINO: O ATENDIMENTO ÀS
CRIANÇAS PEQUENAS NA RELAÇÃO CUIDAR VERSUS EDUCAR TENDO O
BRINCAR-APRENDER COMO PRÁXIS EDUCACIONAL
RESUMO: Este estudo aborda quanto ao percurso legal que tornou possível a existência da
educação infantil como prática de ensino sob a ótica da relação do cuidar versus educar tendo
o brincar-aprender como práxis educacional. Como metodologia de pesquisa, optou-se pela
análise bibliográfica e documental, contemplando os seguintes autores(as): Maria Isabel Bujes
(2001); Carmem M. Craidy et. (2001); Circe Mara Marques et. al. (2019); Zilda Moraes Ramos de
Oliveira (2001 e 2002) e Joyce M. Rosset et. al. (2018), bem como, os seguintes documentos:
Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL,1988); Estatuto da criança e do adolescente
(BRASIL,1990); Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996); Currículo da cidade:
Educação Infantil (SÃO PAULO, 2019). Portanto, objetiva-se, aqui, discutir quanto ao atendimento às
crianças pequenas sob um prisma sócio-histórico em que, inicialmente, tinha-se como pressuposto
uma prática do cuidar e que, para tanto, não era necessário o emprego de profissionais da
educação, já que se acreditava que, nesta fase, a criança não necessitava “aprender” nada,
mas, com o passar do tempo, a partir da constatação de estudiosos sobre a potencia infantil
quanto ao seu processo de ensino aprendizagem, observou-se que os(as) pequenos(as), além de
aprenderem demasiadamente dos 0 aos 5 anos de idade, também criam seus aprendizados, além
do mais, era preciso uma ciência que estudasse tais aprendizagens e de como potencializá-las,
deste modo, houve a necessidade de se criar cursos que contemplam essa questão, como, por
exemplo, a graduação em Pedagogia, em que o termo designa o estudo da infância.

Palavras-chave: Assistencialismo; Educação Infantil; Legislação.
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INTRODUÇÃO

E

ste estudo aborda quanto ao percurso legal que tornou possível a existência da
educação infantil como prática de ensino sob a ótica da relação do cuidar versus
educar tendo o brincar-aprender como práxis educacional.

Como metodologia de pesquisa, optou-se pela análise bibliográfica e documental, contemplando os seguintes autores(as): Maria Isabel Bujes (2001); Carmem M. Craidy et. (2001);
Circe Mara Marques et. al. (2019); Zilda Moraes Ramos de Oliveira (2001 e 2002) e Joyce
M. Rosset et. al. (2018), bem como, os seguintes documentos: Constituição da República
Federativa do Brasil (BRASIL,1988); Estatuto da criança e do adolescente (BRASIL,1990);
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996); Currículo da cidade: Educação
Infantil (SÃO PAULO, 2019).
Portanto, objetiva-se, aqui, discutir quanto ao atendimento às crianças pequenas sob
um prisma sócio-histórico em que, inicialmente, tinha-se como pressuposto uma prática do
cuidar e que, para tanto, não era necessário o emprego de profissionais da educação, já que
se acreditava que, nesta fase, a criança não necessitava “aprender” nada, mas, com o passar
do tempo, a partir da constatação de estudiosos sobre a potência infantil quanto ao seu processo de ensino aprendizagem, observou-se que os(as) pequenos(as), além de aprenderem
demasiadamente dos 0 aos 5 anos de idade, também criam seus aprendizados, além do
mais, era preciso uma ciência que estudasse tais aprendizagens e de como potencializá-las,
deste modo, houve a necessidade de se criar cursos que contemplam essa questão, como,
por exemplo, a graduação em Pedagogia, em que o termo designa o estudo da infância.
Sendo assim, o(a) leitor(a) poderá apreciar neste ensaio conceitos científicos e processo
histórico legislativo educacional que tornaram possível a existência da educação infantil como
a conhecemos, em que há o intento de um equilíbrio entre o cuidar e o educar-brincar.
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TRAJETÓRIA LEGAL: DO
ASSISTENCIALISMO À EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo Bujes (2001), por longo período não houve, no Brasil, um comprometimento
governamental com relação à educação das
crianças pequenas, deste modo, para Marques et. al. (2019), a responsabilidade pelo
atendimento as mesmas ficavam a cargo da
família e/ou do grupo social que faziam parte
ou, até mesmo, de instituições de caridade
(tal na situação de crianças abandonadas e/
ou pobres).
Marques et. al. (2019, p. 260-261) evidencia ainda que a trajetória legal que viabilizou a existência da educação infantil como
a conhecemos perpassou pelos seguintes
acontecimentos (Quadro 1).
Quadro 1: Principais marcos históricos
relacionados à temática
Período Histórico/
Legislação ou projeto de lei ou movimentos sociais Objetivo(s) da Lei ou do
projeto de lei ou dos movimentos sociais
Período Imperial (1879)/ Artigo 2º do
Projeto da Reforma de Leôncio de Carvalho
criação dos Jardins de Infância para crianças
de três a sete anos
1899/ médico Moncorvo Filho
Instituto de Proteção e Assistência à Infância
do Brasil (IPAIB), tendo como um dos propósitos, a criação de creches e pré-escolas
para crianças menores de oito anos década
de 1920 e início da década de 1930/ movimento de mães operárias surgem reivindicações operárias, dirigidas às indústrias e ao
Estado, por locais de atendimento às crianças
durante o período de trabalho das mães. Iniciam-se, então, as primeiras regulamentações
do atendimento às crianças pequenas em escolas maternais e jardins-de-infância. Mudanças nessa realidade aconteceram não só em

decorrência de novas necessidades políticas
e econômicas da sociedade moderna, mas
também em função de avanços nos campos
da Psicologia e Sociologia, que contribuíram
para o florescimento de novas concepções de
infância, de família e de gênero.
1924/ Escola Nova
Como princípios básicos da Escola
Nova, destacam-se: a valorização dos interesses e necessidades da criança; a defesa
da ideia do desenvolvimento natural; a ênfase
no caráter lúdico das atividades infantis; a crítica à escola tradicional, porque os objetivos
desta estão calcados na aquisição de conteúdos; e a consequente prioridade dada pelos
escolanovistas ao processo de aprendizagem
(KRAMER apud MARQUES et. al., p. 261).
Necessário esclarecer de antemão
ao(a) leitor(a) que o quadro anterior demonstra uma breve trajetória de uma educação
pensada para a infância, com o advento da
Escola Nova versus movimentos anteriores de
assistencialismo que visavam a um “depósito”
de crianças, onde não havia nenhuma intenção pedagógica. A esse respeito, Bujes (apud
MARQUES et. al., 2019) destaca que:
[...] o surgimento das creches e pré-escolas se deu em decorrência de mudanças
econômicas, políticas e sociais, entre elas
a incorporação das mulheres no trabalho
assalariado e às mudanças nas organizações familiares. Soma-se a isso, um
conjunto de ideias novas sobre a infância,
sobre o papel da criança na sociedade e
sobre como torná-la, através da educação, um indivíduo produtivo e ajustado às
exigências do conjunto social. Guimarães
(2017) afirma que “em algumas cidades
do país, as primeiras creches substituíram
a Casa dos Expostos, com seu caráter
assistencial e de guarda voltado ao atendimento das crianças e famílias empobrecidas” (2017, p. 90), (Ibid., p. 261).
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Portanto, é fato que o reconhecimento
constitucional da educação infantil como um
direito da criança e de sua família, tornou-se
fato com a promulgação da Constituição de
1988 e prosseguiu com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990). De acordo
com Oliveira (2002):
[...] os avanços na legislação levantam desafios que, na verdade, não são conquistados da noite para o dia. Um primeiro
passo, com certeza, diz respeito a mudanças de concepções, crenças e valores que não se transformam de uma hora
para outra. [...] Essas concepções dizem
respeito não só à criança, seu desenvolvimento e educação, como também ao
papel do Estado, da sociedade e dos profissionais que atuam na educação infantil
(Ibid., p. 35).

Mas foi apenas com o advento da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB (BRASIL, 1996), em seu Art. 21, é
que fora garantido, legalmente, um espaço
pensado para o desenvolvimento da criança
pequena, criando-se, assim, instituições de
Educação Infantil, que passaram a fazer parte
da Educação Básica “[...] formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio [...]” (Ibid., p. 8). A Lei traz ainda, no
Art. 62., que a formação de professores(as)
para agir na educação básica “[...] far-se-á
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação, admitida,
como formação mínima para o exercício do
magistério na educação infantil e nas quatro
primeiras séries do ensino fundamental [...]”
(Ibid., p. 20).
Portanto, o atendimento às crianças
pequenas passou do assistencialismo, tido
historicamente como pajem, até como o concebemos atualmente:

O termo pajem historicamente esteve associado ao cuidado e traz traços de uma
sociedade em que se estabeleceu uma
dicotomia entre cuidar e educar e que deixou marcas na sociedade como um todo e
apresenta resquícios na cultura, na prática
escolar infantil e no processo de profissionalização do professor desse nível de ensino. Com a inclusão da educação infantil
ao sistema de ensino, o caráter educativo
das creches é ressaltado e a exigência por
qualificação profissional passa a ser cada
vez maior (SILVA, 2015, p. 32).

Portanto, o conceito de infância foi inicialmente adentrando à distinção social no final da Idade Média, em que a criança passou
a ser considerado com um valor sentimental a
fim de a distinguir do adulto, porém, demorou
até que houvesse leis que as protegessem,
como é o caso, no Brasil, do ECA – Estatuto
da Criança e do Adolescente.
O que ocorreu, de fato, até pouco tempo, era uma ideia de adulto em miniatura, em
que as crianças, como consideramos atualmente até os 12 anos de idade , não tinham
separação das tarefas do lar e do trabalho
braçal, mas sabia-se que ela era diferente do
adulto, ou seja, na Idade Média iniciou-se um
processo de "adultização" da criança.
De acordo com Ariès (1981), não existia
nesta época o sentimento de infância, esse
que carrega afeição propriamente dita, pois
que não havia tal ideia, entretanto, para o autor, as crianças não eram abandonadas e/
ou negligenciadas, “jogadas à própria sorte”,
mas sim, tinham suas necessidades básicas
de cuidados atendidas prontamente, mas,
não havia aquele sentimento, por exemplo,
de amor materno, o que havia era nada mais,
nada menos que uma espécie de consciência
da existência de um ser que ainda não era
adulto, já que a “[...] criança era, portanto,
diferente do homem, mas apenas no tamanho
e na força, enquanto as outras características
permaneciam iguais” (ARIÈS, 1981, p.14).
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Senso assim, a expressão “adulto em miniatura” nada mais é que uma expressão da linguagem popular usada para designar um adulto
em potencial, por vir a ser, ou seja, Ariès (1981)
elucida ainda que com sete anos de idade, vestia-se as crianças já como adultas, e, reiterando
o dito anteriormente, atuavam em uma educação voltada aos trabalhos de adultos – afazeres
elencados pelos pais – tal através da educação
modular: também recebiam afazeres e tarefas
dos pais, por meio da educação modular.
Com o Renascimento teve início a escolarização e, deste modo, passou-se a enxergar
a criança como diferente do adulto, deixando-se de ser vista como uma miniatura de adulto, evento este que se concretizou, apenas,
na modernidade. Senso assim, a elaboração
do processo histórico-social da conceituação
do termo: infância – como atualmente a concebemos – crianças de direitos - , de acordo
com Sarmento (2005) só foi possível:
[...] a partir de um processo de longa duração que lhe atribuiu um estatuto social
e que elaborou as bases ideológicas,
normativas e referenciais do seu lugar na
sociedade. Esse processo, para além de
tenso e internamente contraditório, não
se esgotou. É continuamente atualizado
na prática social, nas interações entre
crianças e nas interações entre crianças
e adultos (Ibid., p. 365).

Pode-se concluir que a infância é historicamente edificada, a partir de um procedimento de extensa duração que lhe conferiu
um instituto social e que organizou os alicerces ideológicos, normativos e referenciais do
seu espaço na coletividade. Esse artifício, fora
carregado e internamente conflitante, não se
consumiu. É consecutivamente contemporâneo no exercício social, nas interações entre
crianças e entre estas e os adultos. Para o
autor (Ibid.), a constituição atualizada de infância teve ascendência porque afastaram o
mundo da criança do mundo adulto e conteve
começou sua institucionalização em creches,
ato que se amplia até atualmente.

A RELAÇÃO DO CUIDAR E EDUCAR
NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
Importante ressaltar que há toda uma
concepção de criança e infância que norteiam
a prática pedagógica no âmbito da educação
infantil e se almeja o desenvolvimento integral
do(a) pequeno(a), assim como elucidado pela
LDB – Lei de Diretrizes e bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.394/96:
Art. 29. A educação infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, completando a ação da família e
da comunidade (BRASIL, 1996, p. 11).

Faz-se necessário considerar que no
decorrer do tempo os termos cuidar e educar,
no atendimento à criança pequena, foram se
revestindo de inúmeras concepções de criança e infância.
De acordo com Comenius (1592-1670)
em sua obra: “The School of Infany”, datado
em 1628. (OLIVEIRA, 2001), foi divulgada a
intenção de educar crianças abaixo dos seis
anos de idade que pertencem a diversas classes sociais. Deste modo, o pensador apoiava
a criação de um nível inicial de ensino que
fora denominado como: colo da mãe. Logo,
este método deliberou que o processo de
aprendizagem teria início por meio dos sentidos da criança e que a utilização de diversos
materiais e objetos, na educação de crianças
pequenas, viabilizaram que as mesmas, num
futuro próximo, pudessem realizar aprendizagens abstratas.
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Portanto, vê-se que Comenius apoiava,
há exatos trezentos e noventa e três anos,
uma práxis já institucional, quiçá, com crianças pequenininhas em que não há indissociabilidade entre o cuidar e o educar, já que se
pode observar ao pensador ter criado a terminologia “colo da mãe” e ao mesmo tempo,
apoiar uma proposta de ensino às crianças
pequenas por meio do desenvolvimento dos
cinco sentidos: tato, visão, paladar, audição
e olfato.
Todavia, apenas com posteriores intelectuais/pensadores/filósofos, apreciadores
das ideias de Comenius, mas, da área educacional como, por exemplo: Montessori, Pestalozzi e Decroly é que de fato fora iniciado
um rascunho e, posteriormente, propostas de
trabalho com os(as) pequenos(as) que contemplassem o tão importante para o desenvolvimento integral da criança relacionado ao
binômio cuidado e educação.
Tal pode ser comprovado no esboço e
no transcorrer da História da Educação Infantil tanto de modo macro, mundialmente e/ou
de modo micro, nacionalmente. Para Oliveira
(2001):
[...] a defesa de uma concepção mais assistencialista ou mais educativa para o atendimento realizado em creches e pré-escolas
tem dependido da classe social por elas
atendidas [...], o que demonstra então uma
ruptura neste binômio (Ibid., p. 17).

Necessário apontar de antemão que
com o advento do assistencialismo advindo
- como já esclarecido neste artigo - de movimentos sociais de mães trabalhadoras que
não tinham onde deixar seus filhos no período
de trabalho, houve uma dicotomia entre o cuidar e educar que, infelizmente, se perpetua,
como elucidado no excerto anterior, vem se
perpetuando em muitas práticas educacionais
da infância, pois ainda falta uma formação
inicial e continuada (dos(as) docentes da infância) que, em sua grade curricular, tenha
uma concepção de criança, infância e edu-

cação infantil alinhada com os estudos, principalmente socioconstrutivistas, sociointeracionistas que enxerguem a criança como ser
de direitos e potencialmente capaz de criar,
recriar e reverter o mundo que a circunda,
sendo detentora de total capacidade na elaboração de suas culturas infantis.
Portanto, o fato é que as crianças aprendem sobre si e sobre o mundo, brincando! Tal
fora constatado a partir de estudos sobre a
aprendizagem infantil e, com relação a está informação, Rosset et. al. (2018) aborda que o
“aprender socialmente” (termo que abrange o
aprender-brincando) advém através hipóteses
e experimentações e que a criança concebe
por meio do ato de brincar. Mas, se é só brincar? Por que precisa de um(a) professor(a)
da infância?
Porque o brincar não é inatismo, sendo
assim, o(a) indivíduo(a) não nasce e já brinca,
ele(a) nasce e é curioso(a), quer entender o
mundo, quer compreender sua participação
nos acontecimentos físicos/materiais e sociais que o(a) norteiam, sendo assim, o brincar é algo aprendido socialmente, pois, além
da pesquisa do(a) indivíduo(a) há, também,
a observação do(a) mesmo(a), em que ele(a)
recria sua versão do que fora observado, deste modo, temos a brincadeira do faz-de-conta,
em que se vê muitas crianças, por exemplo,
brincando de família, de casinha, de boneca,
de carrinho etc. Estas ações infantis demonstram seu aprendizado observatório.
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Todavia, qual a função do(a) professor(a) nisso tudo? Sendo o brincar meio de
desenvolvimento integral da criança, nas instituições de educação infantil, a intencionalidade pedagógica trará meios de desafiar a
criança em seu processo criador nas interações brincantes tanto com objetos, brinquedos estruturados, demais crianças e adultos.
O(a) docente tem que disponibilizar de espaços, tempos e materiais para que que a criança aprenda brincando e, por meio de uma
observação atenta, saberá como mediar tais
espaços, tempos e materiais a fim de ajustá-los quanto às necessidades educacionais
apresentadas pelos(as) pequenos(as).
É imperial destacar que, ao proporcionar interações nas brincadeiras, o(a) professor(a) alcançar um trabalho pedagógico que
é fundamental para o:
[...] desenvolvimento integral das crianças. Com as brincadeiras, elas exercitam e formam uma percepção cada vez
mais aguçada das coisas (formas, cores,
tamanhos, texturas, volume, peso, etc.),
vão formando uma memória, descobrem
possibilidades de exploração dos objetos,
encontram soluções para problemas que
aparecem na brincadeira, vão formando
uma imagem de si. Ao brincar com outras
crianças nos jogos, nas brincadeiras de
movimento, nas brincadeiras tradicionais,
as crianças ampliam seu vocabulário, trocam experiências com seus pares, aprendem regras de convivência e também as
dos jogos, aprendem a esperar sua vez
para jogar e a respeitar a vez dos colegas.
Todas essas novas experiências despertam a curiosidade das crianças: um jogo
africano, uma brincadeira indígena, uma
cantiga da infância dos seus pais ou avós,
um brinquedo feito por uma pessoa mais
velha da comunidade, um jeito de brincar
proveniente de outro país (SÃO PAULO,
2019, p. 92).

Com isso, o aprendizado não é algo inato, já que tudo, até mesmo o ato de brincar, é
aprendido socialmente desde o ato de nascer
do bebê. Assim sendo, o brincar é a jurisdição da infância, a base e o adequado método
de constituição de aprendizados, já que é:
[...] impossível falar sobre identidade e
construção da subjetividade sem falar
dos primórdios do brincar – isso porque
desde muito cedo o bebê já faz um intenso trabalho que mais tarde culminará nos
jogos de faz de conta. Ele se engaja em
construir contornos, o que coloca em prática na relação com os outros. Para o ser
humano, esses limites não nascem prontos e é a partir das descontinuidades ou
dos orifícios do próprio corpo e de outras
superfícies que o bebê vai percebendo
a alternância entre presença e ausência.
Entre o que está e o que não está. Não
é à toa o grande interesse dos pequenos
pelos buracos corporais – olhos, narinas,
boca, orelha, ânus – e outros orifícios,
vãos e bordas encontrados no ambiente
(ralos, tomadas, frestas de portas e janelas, arestas de mesas e sofás etc.) (ROSSET, 2018, p. 11-12).

Logo, bebês e crianças pequenas investigam o mundo que as rodeia ao, por
exemplo, arremessar e admitir cair objetos,
fazendo-os sumir e ressurgir. Por certo que
incumbem tais ações consigo mesmas e com
demais crianças e adultos. Assim sendo, este
brincar é “[...] tudo pesquisa! O que para o
adulto pode parecer mera repetição sem importância é exercício valioso dos pequenos.”
(Ibid., p. 12). Portanto, se o(a) professor (a)
compreender este fato, poderá valer-se destas ocasiões, viabilizando condições adeptas
para uma constituição de saber preciosa.
É certo que as crianças brincam e que,
ao brincarem, estudam sobre si e sobre o
mundo que as rodeia, além do mais, elaboram suas culturas infantis:
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As potencialidades de bebês e crianças
se manifestam diariamente nas formas de
expressão [as culturas infantis] construídas por bebês e crianças nos diferentes
cenários da cidade. Nesse sentido, bebês
e crianças não são apenas reprodutores
da cultura construída pelos adultos, mas
também autores de formas próprias de
expressão que manifestam de forma autoral e criativa sua forma de ver, estar e entender o mundo (SÃO PAULO apud SÃO
PAULO, 2019, p. 89).

Porém, conclui-se que há ainda muita a
ser feito para se atingir uma experiência entre o cuidar e educar, para se sair da esfera
assistencialista em que não era dada função
educativa ao brincar, pois não havia a necessidade de docência para isso, ou seja, não
havia profissionais formados em nível superior. Mas o que acontece de fato? Como se
dá a relação do cuidar e educar de modo
indissociável?
Nas creches e pré-escolas as crianças
são muito pequenas, principalmente nas creches e necessitam de cuidados básicos de higiene e alimentação e o cuidar está presente,
pois o(a) docente tem que cumprir com esta
função e ao cuidar, ele(a) educa, conversa
com a criança, cria laços com a mesma, explica o que está fazendo, por exemplo, trocando uma fralda, que é para a criança ficar
limpa e confortável etc. a criança, no decorrer
no tempo, vai aprendendo a se higienizar, se
alimentar, se vestir, vai criando essa autonomia propiciada pelo aprendizado do cuidar
e, além do mais, a criança tem o cuidar no
brincar, este cuidado em preparar espaços,
tempos e materiais se materializa no ato de
brincar-aprender!

Todavia, necessita-se ainda de muito
esforço com relação à formação inicial e continuada de muitos educadores(as) da infância
para que, de fato, a relação do cuidar-educar-brincar-aprender seja posta em prática, o que
se observa ainda, infelizmente, é uma prática
voltada, apenas, ao cuidar mecânico, que não
viabiliza autonomia da criança.
Vemos diariamente que bebês e crianças, mesmo sendo tão tenras na idade, são
indivíduos ativos que se relacionam, dividindo
significantes e significados, tal de acordo com
Schimitt (2013 apud BOAVENTURA et. al.,
2020). Para Boaventura et. al. (2020), mesmo que as crianças ainda não possuam uma
linguagem verbal concluída - assim como nós
adultos - os(as) pequenos(as) não deixam de
ser totalmente potentes para interagirem em
meio a processos histórico-sociais emergidos.
Deste modo, podemos perceber que
a comunicação destes indivíduos se faz de
modo, ou melhor, por meio de: “[...] gesticulações, movimentos corporais, balbucios e
olhares, para terem suas necessidades fisiológicas, afetivas e cognitivas atendidas.” (Ibid.,
p. 349). Em consonância com esta premissa, Schimitt (2013 apud BOAVENTURA et. al.,
2020) esclarece que “[...] desde que nascem
as crianças possuem competências para estabelecer relação com o próximo e construir
conhecimento (Ibid., p. 349).
Defende-se neste artigo que a creche
não carece ser apreciada como “substituição”
ao trabalho que a família deve realizar com as
crianças que estão sob sua responsabilidade
ética e social. Portanto, acredita-se, aqui, que
as escolas para infância nada mais são que
complementares ao processo educacional
ocorrido no lar! Sendo assim:
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As creches são espaços educacionais
que atendem crianças de até três anos
de idade, nesse contexto, deve-se pensar em uma pedagogia para os pequeninos, já que essa faixa etária possui
suas peculiaridades, essencialmente no
decorrer do primeiro ano de vida. Até os
três anos de idade entende-se como a
primeira infância, período marcado por
forte predominância dos instintos e reflexos e, também pela presença da atividade simbólica, cujos aspectos conduzirão
às primeiras apropriações e a exploração
do mundo que a circunda (BARBOSA;
HORN, 2008). Por muito tempo os bebês
eram identificados como imaturos, visto
que não se expressam oralmente, não
andam e necessitam constantemente dos
cuidados de um adulto para sobreviver
(PEDROSA, 2009). Contudo, houve uma
mudança nesta concepção. Atualmente
as crianças, mesmo as bem pequenas,
são vistas como seres ativos, que se comunicam e compartilham significados
(SCHMITT, 2013), (BOAVENTURA, 2020,
p. 348-349).

Boaventura et al. (2020), ao citar Vygotsky, esclarece que o desenvolvimento humano advém das interações ocasionadas pelos
e indivíduos, ou seja, nada mais são que práticas sociais. Sendo assim, percebe-se ao analisar profundamente as ideias destas autoras,
percebe-se que as relações intra e interpessoais, consentem à criança a edificação do
seu conhecimento, viabilizando que a criança
seja ativa em seu próprio desenvolvimento,
por meio da elaboração de suas Culturas Infantis. Deste modo:

Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decorrer
do desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades coletivas, nas atividades sociais, ou seja, como funções
interpsíquicas; a segunda: nas atividades
individuais, como propriedades internas
do pensamento da criança, ou seja, como
funções intrapsíquicas. (VYGOTSKY,
1998, p. 114 apud BOAVENTURA et. al,
2020, p 349).

Mas, como superarmos essa dicotomia
entre o cuidar e o educar? Acredita-se, neste
artigo, que apenas com uma formação inicial e continuada podemos romper com esta
questão do: “Creche é para cuidar”; “Não é
necessário formação superior para trabalhar
com crianças pequenininhas” dentre outras
suposições que a população em geral traz
para o diálogo infundamentado e/ou pobre de
aporte teórico, porém, um(a) educador(a) que
leciona em ambientes de creche têm o dever
de compreender a necessidade da correlação
entre cuidar e educar! Necessário que o(a)
leitor(a) compreenda ao findar esta leitura que
esta questão da intersecção entre cuidados
e educação perpassam a formação inicial e
continuada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perante conhecimentos empíricos adquiridos, pela autora deste ensaio, em creches e
pré-escolas, infelizmente, é precisamente um “peso” maior da “balança” que pende mais para
o cuidar do que para o educar, pois se observa que esta questão é o que acontece, de fato,
na prática dentro das instituições de Educação Infantil.
Já que que se observa com demasiada constância que se o serviço oferecido é somente de cuidados, ou de cuidados e educação, este fato é interessante e adicional como
conhecimento neste artigo, pois há, também, uma prática que segregada em parte da rotina
nas instituições, em que o cuidar é realizado em um período e o educar em outro sem que
o(a) professor(a) compreenda que ambos ocorrem em sincronia!
Interessante destacar outro dado científico idealizado por Craidy e Kaercher (2001, p.
16), em que:
[...] cuidar tem significado, na maioria das vezes, realizar as atividades voltadas para os cuidados
primários: higiene, sono, alimentação. [...] Já a noção de experiência educativa que percorre a
creche e pré-escola tem variado bastante. Quando se trata de crianças das classes populares,
muitas vezes a prática tem se voltado para as atividades que tem como objetivo educar para a
submissão (KAERCHER, 2001, p. 16).

Portanto, vê-se que não somente uma má formação inicial e continuada pode agravar
a não existência do educar ou a dicotomia entre cuidar versus educar , pois que, segundo o
excerto anterior, a não existência do educar pode estar associada a dependência da classe
de crianças ali assistidas.
Para sanar com mais está problemática evidenciada têm que haver uma formação docente que trabalhe não somente com aportes teóricos, mas, principalmente, com questões de
classe, cor, dentre outros, para que haja um empoderamento quanto à necessidade de ofertar
uma qualidade de ensino à todas as crianças, independente a classe social a qual pertençam,
assim como almejava Comenius.
Conclui-se, desta maneira, que é importante haver a intencionalidade pedagógica, que
se confirma na organização e oferta de tempos, espaços e materiais, além, é claro, das interações que tais intencionalidades docentes irão de fato beneficiar e expandir o desenvolvimento
e as aprendizagens e de bebês e crianças.
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AS BRINCADEIRAS NO CONTEXTO LÚDICO DE
APRENDIZAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica que aborda o tema: As brincadeiras no contexto
lúdico de aprendizagens na educação infantil. Podemos elencar como objetivos para este estudo,
apresentar as principais contribuições das brincadeiras no processo de desenvolvimento infantil,
apresentar práticas significativas de aprendizagem neste contexto e elencar alguns aspectos
do reconhecimento da criança como sujeito que produz cultura. Para atingir os objetivos desta
pesquisa se faz necessário refletir sobre a importância do brincar na Educação Infantil. A brincadeira
como proposta pedagógica e como ferramenta no desenvolvimento cognitivo, interação social
traz aprendizagens ricas e significativas e contribui para a produção de cultura. O papel do
professor neste contexto de aprendizagem é o de mediar as atividades lúdicas, dirigidas ou
livres, contribuindo para o desenvolvimento e para o pleno funcionamento do pensamento, da
sociabilidade e da sensibilidade.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação Infantil; Lúdico; Brincadeira.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz uma revisão bibliográfica que aborda o tema: As brincadeiras no
contexto lúdico de aprendizagens na educação infantil. Podemos elencar como
objetivos para este estudo, apresentar as principais contribuições das brincadeiras
no processo de desenvolvimento infantil, apresentar práticas significativas de aprendizagem
neste contexto e elencar alguns aspectos do reconhecimento da criança como sujeito que
produz cultura.
Para atingir os objetivos desta pesquisa se faz necessário refletir sobre a importância
do brincar na Educação Infantil. A brincadeira como proposta pedagógica e como ferramenta no desenvolvimento cognitivo, interação social traz aprendizagens ricas e significativas e
contribui para a produção de cultura. O papel do professor neste contexto de aprendizagem
é o de mediar as atividades lúdicas, dirigidas ou livres, contribuindo para o desenvolvimento
e para o pleno funcionamento do pensamento, da sociabilidade e da sensibilidade.
Com as interações que ocorrem com as brincadeiras e os jogos, a criança desenvolve
aprendizagens significativas muito importantes para o processo de construção do sujeito.
Quando a criança brinca, os seus sonhos e desejos podem ser realizados facilmente, criando e
recriando as situações que colaboram para satisfazer a necessidade existente em seu interior.
A criança na Educação Infantil, por ainda não saber expressar seus desejos com frases
ou palavras, comunica-se com gestos, com o corpo e em brincadeiras, é possível entendê-la.
Frente a isso é essencial que a escola tenha profissionais de qualidade, preparados
que defendem a prática do brincar nas instituições. Além de ser uma situação imaginária,
o brinquedo é também uma atividade regida por regras. Até no universo do faz-de-conta há
regras que podem ser seguidas. Para brincar conforme as regras tem que esforçar-se para
demonstrar um comportamento ao que se pede a brincadeira.
Conforme a experiência de cada criança, maior será a criação de situações imaginárias,
podendo ter maior controle sobre a história que vai ser criada, podendo planejá-la, distribuindo os papéis que a compõe, construindo cenários para neles brincar, deixando a brincadeira
prazerosa, estabelecendo o tamanho da fantasia que ele está criando.
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CONCEPÇÃO DE CRIANÇA E INFÂNCIA:
UM POUCO DE HISTÓRIA
Kuhlmann Júnior (1998) afirma que as
antigas propostas voltadas para a infância,
partiam de um projeto voltado à puericultura
e ao saneamento como uma maneira de divulgação dos cuidados relacionados à higiene.
A puericultura era vista como uma ciência familiar e contava com a colaboração
de médicos e da figura materna, também era
concebida como uma ciência que tinha o intuito de pesquisar os principais aspectos sobre a espécie humana, a reprodução, além de
uma perspectiva eugenista de controle racial.
A história das instituições de educação
infantil traz uma intrínseca relação entre o
cuidar e o educar. As creches, instituições
educativas de atendimento às crianças de 0
a 03 anos de idade, foram, por muito tempo,
reconhecidas apenas como espaços de assistência, destinadas ao amparo, proteção e
guarda das crianças das classes mais pobres,
enquanto a pré-escola, destinada às crianças
de 04 a 05 anos, sempre teve uma proposta educativa, o que, às vezes, limitava-se a
modelos de escolarização compensatórios
ou preparatórios para as etapas seguintes de
estudo, [...] o ato de cuidar transcende as
ações relacionadas à higiene, à alimentação,
à saúde, e está presente na brincadeira e nas
investigações realizadas com as crianças. Da
mesma forma, todo ato educativo exige atenção, cuidado e gentileza (SÃO PAULO, 2019,
p. 84).
O conceito de infância foi sofrendo mudanças significativas com o passar dos tempos e percebeu-se que não havia uma história
relativa à infância. O adulto desta época não
enxergava a criança com uma perspectiva
voltada ao sentimento de infância e a criança acabava fazendo parte do mundo adulto
participando de todas as ações adultas, dos
seus hábitos e costumes.

As crianças recebiam os cuidados necessários de acordo com a sua dependência
do adulto e as suas particularidades não eram
consideradas, não havia este pensamento
voltado às especificidades da infância (SÃO
PAULO, 2019).
Em um outro momento da história, a
sociedade passa a perceber e reconhecer os
conceitos voltados à infância e a que a criança possui uma inocência característica e não
deve participar de todas as situações de vida
adulta, ocorrendo a separação deste contexto
a partir de então.
Neste momento as crianças passam a
frequentar a escola e o conceito de sociologia da infância contribuiu para a formação de
uma visão de infância construída socialmente
em que as crianças possuem um papel de
protagonista (SÃO PAULO, 2019).
O educador ao compreender os aspectos
lúdicos que envolvem a infância possibilita e facilita a busca por uma reformulação dos processos de ensino e de aprendizagem relacionados
ao desenvolvimento integral da criança.
Os aspectos cognitivos nas crianças,
se desenvolvem em todos os momentos do
brincar, tanto nas brincadeiras mais simples
como nas brincadeiras que exigem uma maior
intervenção por parte do adulto, mesmo sem
o objetivo de ensinar algo específico, as brincadeiras por si só, cumprem o seu papel de
facilitador das aprendizagens. O educador,
neste contexto, deve se tornar o mediador de
tais aprendizagens, enriquecendo os repertórios de brincadeiras infantis e facilitando as
aprendizagens,
[...] como uma condição da criança. O conjunto das experiências vividas por elas em
diferentes lugares históricos, geográficos e
sociais é muito mais do que uma representação dos adultos sobre esta fase da vida.
É preciso conhecer as representações de
infância e considerar as crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, reconhecê-las como produtoras da história
(KUHLMANN JÚNIOR, 1998, p. 31).
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A educação pública e de qualidade é
direito de todos e essa educação inicia-se
na Educação Infantil, que é a primeira etapa
da Educação Básica. Considerando todas as
diretrizes nacionais, estaduais e municipais
para a Educação Infantil, as unidades educacionais devem se configurar em espaços
de convivência, de aprendizagens e de experiências significativas. Os educadores devem refletir e problematizar as suas práticas
no sentido de compreenderem e construírem
uma escola que seja espaço social de aprendizagem significativa (KUHLMANN JÚNIOR,
1998).
A partir do protagonismo e da legitimidade das manifestações diversas das crianças e dos bebês no cotidiano vivido, os educadores avaliam e encaminham ações com
vistas à potencialização do desenvolvimento
e aprendizagem dos pequenos. Trata-se, portanto, de um grande desafio de transformação
de concepções e ações visando qualificar ao
máximo o atendimento dos bebês e crianças
por meio do currículo,
[...] creches, escolas maternaIs e jardins
de infância fizeram parte do conjunto de
instituições modeladas de uma sociedade
civilizada, propagadas a partir dos países
europeus centrais, durante a Era dos Impérios 9, na passagem do século XIX ao
XX (KUHLMANN JÚNIOR, 2000, p. 8).

Kramer (2003) enfatiza que em meados do século XVIII, começam a surgir o interesse e os debates em questões voltadas
à educação das crianças, além dos aspectos
relacionados à higiene e à saúde. As crianças
de classe social mais elevada foram mais beneficiadas em relação às crianças de classes
mais pobres que continuam sem acessar as
novas concepções voltadas para a infância,
com o direito a cuidados mais específicos e
a educação. A criança neste contexto passa
a ocupar outro lugar nesta sociedade, como
uma maior valorização e a preocupação com
a sua educação.

A criança era vista como um adulto em
miniatura que realizava as tarefas junto com
os adultos e não havia preocupação com uma
formação voltada para esta faixa etária. Neste
contexto histórico a infância não era vivida, e
a criança assumia funções que não condizem
com a sua idade e não considerando o seu desenvolvimento (KUHLMANN JÚNIOR, 1998).
A escola passa a ser responsável pelo
processo de formação das crianças e neste momento as crianças são separadas dos
adultos e a escola as prepara para a vida em
sociedade. A instrução era voltada a formação moral das crianças e as aprendizagens
eram direcionadas pela igreja, em uma época
que o pecado era visto em todos os contextos
era preciso cuidar para que a criança não se
desviasse de tais princípios e pudesse seguir
o caminho do bem, a educação tinha um viés
repressor e compensatório,
[...] mais que uma polaridade entre campos homogêneos, a história da Educação
Infantil nos mostra um processo contraditório em que a ambiguidade das propostas, desde sua origem e difusão, deixa vislumbrar as potencialidades existentes nas
instituições educacionais para as crianças
pequenas. Mas também tem sido a história do predomínio da concepção educacional assistencialista, preconceituosa
em relação à pobreza descomprometida quanto à qualidade do atendimento
(KUHLMANN JÚNIOR, 1998, p. 202).

O currículo da infância é repleto de especificidades, haja vista que é voltado para
bebês e crianças de 0 a 12 anos. Essa faixa
etária é caracterizada, sobretudo, pela peculiaridade de estar e compreender o mundo de
forma imaginativa, estética e poética, nesse
sentido, a educação da infância precisa desconstruir e romper com processos educativos
com vistas à fragmentação e hierarquização
dos conhecimentos postos e restritos à lógica cartesiana, que desconsideram que cada
bebê e criança é único, singular, com perspectivas distintas, assim como origem, etnia,
classe social, religião, contexto familiar e história de vida (KUHLMANN JÚNIOR, 1998).
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As crianças, por muitos anos, foram
submetidas a rotinas na escola que visavam
atividades mecanizadas com base em técnicas e o brincar não era valorizado como uma
das mais valiosas formas de desenvolvimento
infantil. Atualmente, diferentes estudos em áreas diversas das ciências, como a psicologia,
sociologia e a pedagogia tornaram possível
compreender aspectos do desenvolvimento
infantil e constatar que as crianças são sujeitos ativos e capazes, produtores de cultura
(KUHLMANN JÚNIOR, 1998).

AS BRINCADEIRAS E A
APRENDIZAGEM INFANTIL
As interações e as brincadeiras devem
compor o currículo e possibilitar a realização de projetos pedagógicos que envolvam as diversas linguagens presentes nas
experiências, sem separá-las, pois não é
de modo fragmentado que os bebês e
as crianças aprendem, mas enquanto vivenciam uma situação de forma integral.
Enquanto contamos ou lemos uma história, as crianças ouvem, mas também imaginam, pensam, comparam, observam o
nosso tom de voz, a maneira como nos
relacionamos, como tratamos as outras
crianças, como cuidamos dos livros.
Também percebem o nosso interesse e
entusiasmo. Com isso, aprendem modos
de ser, aprendem a gostar das coisas,
percebem os outros e a si mesmas, vão
aprendendo modos de se relacionar com
o ambiente e com os outros, e vão criando uma imagem de si e constituindo a
sua autoestima. Em outras palavras, as
crianças aprendem enquanto vivem e convivem (SÃO PAULO, 2019, p. 68-69).

O brincar sempre foi uma atividade espontânea e prazerosa para qualquer idade,
nos diferentes tempos e épocas, independente da classe econômica ou social do indivíduo.
A brincadeira oportuniza as interações
entre as crianças e as interações com os objetos, de acordo com Vygotsky (1987) durante
a brincadeira a criança se comporta de maneira diferente do seu comportamento habi-

tual, ela realiza associação entre os objetos
e traz aspectos de sua realidade para a brincadeira, utilizando o faz de conta para criar
personagens e estabelecer relações entre os
objetos e as pessoas. Ainda conforme o autor,
a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento proximal favorecendo e permitindo que
as ações das crianças passem do conhecimento que elas já possuem para novos conhecimentos e ações sobre o mundo.
A brincadeira é uma das primeiras linguagens e uma das formas de comunicação
das crianças, com as atividades lúdicas, se
desenvolvem os processos de socialização e
de interações entre as crianças e das crianças com os adultos, partindo para a construção de pensamentos e hipóteses.
Em diferentes momentos as brincadeiras vão se adequando aos mais variados contextos, em alguns momentos as crianças irão
preferir brincar sozinha e em outros, socializar
os seus brinquedos e brincadeiras. Enquanto
brinca a criança representa diferentes papéis
atribuindo a eles diferentes emoções. O professor deve respeitar as formas de brincar
das crianças e realizar intervenções para enriquecer os contextos das brincadeiras e das
aprendizagens que ela oferece,
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada. No
entanto vale ressaltar que há uma grande
diferença entre brincar em casa e brincar
na escola, pois está ligado diretamente
na intencionalidade do aprendizado, na
escola tem um propósito, uma finalidade,
em casa geralmente as crianças brincam
de forma livre ou aleatória (BRASIL, 1998,
p.23).

A criança quando brinca sozinha ou
quando interage com as outras crianças têm
a oportunidade de explorar os mais variados
recursos e o ambiente a sua volta, ampliando
a percepção sobre si e sobre o outro, organizando o seu pensamento e as suas capacidades de interação e troca (BRASIL, 1998).
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As brincadeiras proporcionam momentos em que as regras podem ser trabalhadas,
estimulando o trabalho em equipe, os conceitos matemáticos, além das noções de tempo
e espaço. Durante as brincadeiras podemos
trabalhar aspectos da comunicação e da linguagem, estimulando as crianças a expressar
as suas preferências enquanto brinca. Nas
brincadeiras com música podemos explorar
os aspectos das artes, a criatividade e o imaginário (BRASIL, 1998).
Os aspectos lúdicos de aprendizagem
entram em ação durante a brincadeira, a
criança explora as suas ações de diferentes
maneiras, com jogos de faz de conta, jogos
simbólicos, de faz de conta e com os jogos
de regras. De acordo com as ideias de Vygotsky (1987) o brincar pode ser classificado em
diferentes fases: na primeira fase a criança se
distancia do seu núcleo social que tem a mãe
como fonte de apoio, passa a andar, falar e se
movimentar ao redor dos objetos, nesta fase
ela alcança determinadas coisas no ambiente
utilizando o adulto como apoio. Na segunda
fase, a criança utiliza a imitação, copiando o
modelo que observa no comportamento adulto. A terceira fase é caracterizada pelos combinados e convenções que são apreendidas
com as regras dos jogos (BRASIL, 1998).
Partindo do estudo do lúdico e das
suas implicações, é possível notar que existem variadas definições para as maneiras que
se brinca e para as formas de brincar, além
dos elementos que constituem a brincadeira.
Kishimoto (1996) enfatiza que a atividade lúdica se apresenta de três formas: pelo jogo,
pelos brinquedos e pelas brincadeiras. Cada
uma destas atividades têm características diversas e se assemelham em relação às contribuições para o desenvolvimento cognitivo
e ao prazer e alegria que provocam, se torna
importante conhecer as características que os
diferenciam e os igualam quando pensamos
na promoção de aprendizagens significativas,

[...] na brincadeira as crianças recriam e
estabilizam aquilo que sabem sobre as
mais diversas esferas do conhecimento,
em uma atividade espontânea e imaginativa. Nessa perspectiva não se deve
confundir situações nas quais se objetiva determinadas aprendizagens relativas
a conceitos, procedimentos ou atitudes
explícitas com aquelas nas quais os conhecimentos são experimentados de uma
maneira espontânea e destituída de objetivos imediatos pelas crianças. Pode-se,
entretanto, utilizar os jogos, especialmente aqueles que possuem regras, como atividades didáticas (BRASIL, 1998, p. 29).

O lúdico, tão importante para a saúde
mental do indivíduo, merece uma atenção especial, tanto pelos educadores, como pelos
familiares. O brincar é a expressão mais genuína da criança, é a sua forma de comunicação, interação e de expressão do mundo
que a cerca, com as suas relações com as
pessoas e com os objetos (BRASIL, 1998).
É possível estabelecer a relação da
criança com o meio social por meio do brincar
e temos que com a atividade lúdica, a criança
é capaz de assimilar conceitos e ideias, além
de realizar relações que contribuem para o
seu desenvolvimento nos mais variados aspectos. Enquanto socializa com as demais
crianças e com os adultos, ela cria as suas
próprias hipóteses sobre os conhecimentos
que perpassam as relações em nossa sociedade, nos mais variados contextos e épocas
(BRASIL, 1998).
Nas práticas de aprendizagem na educação infantil já não são aceitas atividades repetitivas voltadas ao desenvolvimento motor,
que não consideram a liberdade das crianças
e nem os contextos lúdicos de aprendizagem.
Enquanto brinca a criança se desenvolve e
cria as suas hipóteses, é preciso explorar a
criatividade infantil e promover ações voltadas
aos aspectos lúdicos de desenvolvimento e
aprendizagem (BRASIL, 1998).
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Quando uma criança entra na escola,
não é possível conceber que ela seja privada
de estar em contato com os mais variados valores humanos e com a cultura que perpassa
os muros da escola.
Diante disso, temos a brincadeira como
uma prática de aprendizagem fundamental
que concebe o acesso à cultura e permite
as interações fundamentais nesta fase de desenvolvimento. Uma educação que considera a criança como sujeito ativo no processo
de aprendizagem deve promover o lúdico em
suas ações do cotidiano nos mais variados
contextos, permitindo que a criança aprenda
brincando e com as interações que estabelece com os seus pares,
No momento específico de ludicidade, ela
predomina em quase todos os momentos
do dia a dia, buscando criar uma convivência alegre e prazerosa, respeitando
as características das crianças e adolescentes que, através do lúdico, expressam
mais diretamente em sua maneira de ser.
A ludicidade se faz presente no cotidiano
humano, em todos os momentos, sejam
em suas casas, em passeios, na escola, em momentos de recreação, dentre
outros. Possibilitando uma qualidade de
vida harmoniosa e individualizando cada
um de acordo as suas especificidades,
quando se fala de suas características,
podendo apresentar mais claramente por
meio do lúdico a sua personalidade (PORTO, 2004, p.74).

Os educadores devem conhecer e reconhecer o papel dos contextos lúdicos na
aprendizagem e proporcionar experiências
significativas para as crianças, estabelecendo
as conexões entre o brincar e o aprender. Na
educação infantil as brincadeiras e os jogos
devem ser prioridades nas atividades pedagógicas e no planejamento escolar, a base
do currículo da educação infantil deve ser direcionado às práticas lúdicas. As atividades
lúdicas devem permear todas as práticas
docentes, oportunizando momentos ricos de
aprendizagem (PORTO, 2004).

O universo mágico e encantador do lúdico deve estar presente tanto na sala de aula
como fora dela e toda a prática cotidiana precisa estar voltada com base nestes princípios.
Na educação infantil, as crianças constroem
as aprendizagens brincando e interagindo
com seus pares, criando e imaginando diferentes situações e estabelecendo relações
entre o mundo real e o imaginário. Com estas experiências a criança produz cultura e
conhecimento (PORTO, 2004).
Durante o brincar, a criança assimila a
cultura do meio no qual está inserida, se integra e se adapta às variadas situações e aos
mais variados contextos. Aprender a cooperar,
a competir e a conviver com as outras crianças e com os adultos. Os educadores devem
mediar as práticas voltadas ao lúdico e atuar
como facilitador das aprendizagens infantis,
deve produzir meios e oportunizar condições
para o desenvolvimento da criança,
De um modo geral, as regras dos jogos
são impostas às crianças: antes de iniciar-se o jogo, as regras são avisadas.
No caso da brincadeira de papéis, esse
movimento é diferente: a criança precisa
seguir as regras que o papel adotado
impõe e há um acordo mesmo que não
dito em voz alta no grupo que brinca junto sobre como os personagens se comportam: professora faz assim, cinderela
faz assim, mãe com bebê faz assim e as
regras precisam ser respeitadas como
condição para que a brincadeira aconteça. Assim, as crianças aprendem a seguir
regras e combinados por prazer. Também
aprendem a conviver com outras crianças: aprendem que as outras também têm
ideias e propostas, e vão aprendendo a
respeitá-las (SÃO PAULO, 2019, p. 87).

Os jogos têm fundamental importância
no processo de desenvolvimento infantil e
devem ser criadas situações favoráveis para
que passem a fazer parte do cotidiano das
crianças, tanto em situações espontâneas,
como em situações dirigidas e orientadas
pelos adultos.
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A brincadeira deve ser prazerosa para a
criança, neste momento a criança entra num
mundo de fantasia, em que é capaz de criar
e imaginar, ensaiando diferentes papéis, para
ela o fundamental não são os resultados daquela ação no brincar e sim o prazer da brincadeira em si, sem a preocupação com os
resultados ou efeitos daquele brincar (SÃO
PAULO, 2019).
Sommerhalder (2011) afirma que a
abordagem construtivista considera o brincar
um elemento fundamental para o processo
de aprendizagem, dado que essa seria uma
forma da criança resolver problemas e situações problemas que surgem a partir de sua
interação com o meio. Com isso, o jogo é
valorizado no espaço educativo da criança na
educação infantil.
A produção das culturas infantis vai se
tornando cada vez mais complexa conforme
os educadores possibilitam relações e interações significativas, provocam o levantamento
de hipóteses, disponibilizam a exploração de
objetos, materiais, brinquedos diversos e organizam espaços educativos provocadores,
O brinquedo e o brincar ludicamente são
fatores de desenvolvimento humano. No
entanto, enfatizamos que a brincadeira
lúdica da criança é extremamente destacada quando os professores ampliam o
repertório das crianças oferecendo o uso
dos brinquedos que podem ser transformados ludicamente em: vestimentas em
mobiliários, em armaduras dos guerreiros
e muitas outras coisas. Sendo assim, fomentando iniciativas que podem melhorar
muito os enredos do faz de conta e da
ludicidade no brincar (LIMA, 2001, p. 15).

De acordo com o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (1998) a partir
da importância da ludicidade que o professor
deverá contemplar jogos, brinquedos e brincadeiras, como princípio norteador das atividades didático-pedagógicas, possibilitando à
criança uma aprendizagem prazerosa. Assim,
a ludicidade tem conquistado um espaço na
educação infantil.

O brinquedo é a essência da infância e
permite um trabalho pedagógico que possibilita a produção de conhecimento da criança.
Ela estabelece com o brinquedo uma relação
natural e consegue extravasar suas angústias
e entusiasmos, suas alegrias e tristezas, suas
passividades e agressividades.
O lúdico enquanto recurso pedagógico
nas aprendizagens infantis deve ser visto com
um elemento fundamental nos processos de
aprendizagem e os educadores podem utilizar os recursos lúdicos para intervir nos problemas de aprendizagem que possam surgir
na infância, tais intervenções poderão oportunizar aos educadores e as crianças momentos ricos de aprendizagem nos mais variados
aspectos. Nos estudos em psicopedagogia, o
trabalho com o lúdico favorece no desenvolvimento do potencial infantil e em seu desenvolvimento, auxiliando em sua criatividade e
em sua imaginação,
Nessa visão, fica claro observar que o
prazer advindo do brinquedo na fase
pré-escolar é controlado por razões diferentes daquelas do simples ato de chupar chupeta, por exemplo. As emoções
do brincar dão conta de que a própria
criança entende as motivações que dão
origem ao jogo: Se todo brinquedo é realmente a realização na brincadeira das
tendências que não podem ser imediatamente satisfeitas, então, os elementos
das situações imaginariam constituirão,
automaticamente, uma parte da atmosfera emocional do próprio brinquedo (LIMA,
2006, p.22).

A Educação Infantil tem uma papel fundamental para o desenvolvimento infantil e
é responsável por oferecer momentos ricos
de aprendizagem e ensino, com práticas voltadas ao lúdico, permitindo a construção de
significados, hipóteses e promovendo as interações, que são fundamentais nesta fase de
desenvolvimento (LIMA, 2006).

31 - julho/2021 - Educar FCE

577

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

A brincadeira pode ser entendida como
uma atividade que permite a criação e a imprevisibilidade das ações, que variam em relação ao meio e ao contexto social no qual
a criança está imersa. As atividades lúdicas
permitem o desenvolvimento da criatividade e
da sociabilidade, contribuindo para a formulação de conceitos com as impressões que as
crianças trazem do seu entorno.
O espaço estruturado e o oferecimento
de materiais lúdicos contribuem para o trabalho com diferentes competências e auxilia
no desenvolvimento infantil em todos os seus
aspectos (LIMA, 2006).
A brincadeira pode ser caracterizada
pela organização e pelas regras e pode ocorrer individual ou coletivamente, as brincadeiras podem ser dirigidas ou livres dependendo
do contexto em que a ação docente se propõe a desenvolvê-la.
Durante a brincadeira, as crianças criam
novas regras e estabelecem os seus combinados, agindo sobre as formas de brincar e
aprendendo a resolver conflitos e a solucionar
problemas. Com a brincadeira a criança estabelece relações que contribuem para o seu
entendimento sobre as questões relacionadas
ao seu mundo exterior e as ações que ocorrem em seu dia a dia (LIMA, 2006).
Respeitando o desenvolvimento do
processo lúdico, o psicopedagogo pode trabalhar as habilidades infantis e enriquecer o
repertório das aprendizagens, intervindo e
prevenindo futuros problemas relacionados à
aprendizagem e a socialização. O brincar se
destaca e revela os esquemas que as crianças utilizam para organizar as suas brincadeiras e ações voltadas ao brincar, da mesma
maneira que utiliza tais esquemas para lidar
com o conhecimento. Diante desta perspectiva temos que o lúdico auxilia nas práticas
escolares e nos contextos psicopedagógicos
(LIMA, 2006).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao
tema: As brincadeiras no contexto lúdico de
aprendizagens na educação infantil. A pesquisa bibliográfica busca descobrir aquilo que já
foi escrito e produzido de maneira científica
por outros autores, tornando o aprendizado
mais maduro com novas descobertas nas
mais diversas áreas do conhecimento.
Com o avanço das tecnologias de informação, a pesquisa na Internet e em bases de
dados que possuem credibilidade científica,
é muito utilizada como mecanismo de busca para localização do material bibliográfico.
Com base nos estudos realizados é possível constatar que é de extrema importância
que a criança tenha a oportunidade de se
desenvolver por meio de brincadeiras, pois
esta possibilita a ampliação das habilidades
motoras, bem como dos aspectos emocionais
e sociais.
Necessita portanto, o educador refletir
sobre a questão do brincar, criar espaços e
tempos que permitam a realização de jogos,
brincadeiras, instituindo estratégias que permitam a promoção e evolução integral da
criança, dando a oportunidade para que a
criança possa criar desenvolvendo sua autonomia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a elaboração deste artigo foi possível constatar que o lúdico é uma ferramenta
importante para o desenvolvimento infantil. O brincar é a primeira forma de desenvolvimento
da cultura e enquanto atividade espontânea da criança sempre esteve presente no quotidiano
das infâncias e com o passar do tempo foi se transformando e agregando novas características
de cada sociedade ou população. A cultura do brincar é transmitida de geração em geração
e de tempos em tempos.
Os jogos e as brincadeiras podem ser utilizados para introduzir alguns conteúdos e para
tornar alguns conceitos mais fáceis de serem apreendidos pelas crianças, enquanto brinca a
criança estabelece relações e conexões e aprende de maneira significativa.
A brincadeira é uma linguagem natural da criança e está presente na escola desde a
mais tenra idade, as brincadeiras vão se adequando aos contextos e a faixa etária das crianças e podem ser explorados aspectos como a música, a arte e a expressão corporal nas
atividades do brincar infantil.
O educador ocupa um papel fundamental na promoção de práticas significativas que
envolvam o lúdico, na forma de jogos e brincadeiras. O brincar assume um papel didático e
ao mesmo tempo, assume um papel de recreação e diversão, podendo ser explorado nos
mais variados contextos.
O uso das brincadeiras como recurso pedagógico não é questionável na educação
infantil, espaço em que todas as práticas devem ser permeadas pelo brincar. Incluir o jogo
e a brincadeira nas práticas escolares tem como pressuposto um duplo aspecto, contribuir
para o desenvolvimento infantil e na construção do conhecimento, processos estes que estão
interligados.
Os processos vividos pelas crianças na educação infantil devem ser objetivados de forma clara e as ações devem considerar o lúdico nas mais variadas experiências e interações
que se desenvolvem neste contexto.
O educador deve conhecer as especificidades da infância e ter todas as suas intenções
bem claras e definidas para que as suas ações possam contribuir de maneira efetiva na formação dos sujeitos e no desenvolvimento infantil.
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O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do acerca do
tema proposto, conhecer e compreender o currículo da educação infantil na prefeitura municipal
de São Paulo, suas diretrizes, conceitos orientadores e concepções. Na garantia de que bebês e
crianças tenham suas vozes consideradas, participando de processos de escutas, nos territórios
onde se encontram, por meio do fortalecimento das políticas de equidade e da educação inclusiva
para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, plural e democrática em atendimento
às especificidades e singularidades de cada sujeito, valorizando e potencializando a pedagogia
da infância. Bebês, crianças, são sujeitos de direito que devem opinar e participar das escolhas
capazes de influir nas suas trajetórias individuais e coletivas.

Palavras-chave: Bebês; Crianças; Educação Infantil; Pedagogia da Infância.
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INTRODUÇÃO

É

primordial que a educação seja pensada e efetivada de maneira a respeitar e
valorizar a diversidade e a diferença, reconhecendo o modo de ser, de pensar
e de aprender de cada bebê e criança, propiciando desafios focando nas suas
possibilidades de crescimento e orientando-se por uma perspectiva de educação inclusiva,
plural e democrática, na garantia de objetivos e direitos de aprendizagem,
Os direitos de aprendizagem visam à garantia do acesso e à apropriação do conhecimento de
todas as crianças e jovens, a fim de se construir uma sociedade mais justa e solidária. Nesse
sentido, a escola deve estimular a participação dos estudantes em situações que promovam a reflexão, a investigação e a pesquisa, a resolução de problemas e espaços onde possam representar
e vivenciar suas experiências e ressignificá-las, a partir da construção de novos conhecimentos
(CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.64).

Potencializando a concepção de que bebês, crianças, são sujeitos de direito que devem
opinar e participar das escolhas capazes de influir nas suas trajetórias individuais e coletivas, é
necessário que os espaços, tempos e materiais pedagógicos disponibilizados pelas unidades
educativas, possam acolhê-los na sua integralidade e promover a sua participação.
Resultado de um trabalho dialógico e colaborativo, o currículo da cidade busca integrar
as experiências, práticas e culturas acerca dos bebês e crianças já existentes na história desta
rede na prefeitura municipal de São Paulo,
Cabe destacar que o novo currículo não desconstrói os projetos da escola, mas convida a repensar seus propósitos e sentidos, podendo articulá-los a um novo caminho curricular que, por ser
direcionador e, ao mesmo tempo, flexível, permite que a escola seja única e parte constituinte de
uma rede na garantia da aprendizagem de todos os estudantes (Orientações Didáticas do Currículo
da Cidade: Coordenação Pedagógica, 2019 p.53).

Com esse documento os bebês e crianças também tiveram suas vozes consideradas,
participando de processos de escutas, nos territórios onde se encontram, com o fortalecimento
das políticas de equidade e da educação inclusiva, além de garantir as condições necessárias
para que sejam assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento a todos os bebês
e crianças, respeitando suas realidades socioeconômica, cultural, étnicoracial e geográfica.
O documento tem como princípios materializar as concepções e princípios do currículo
integrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 2015 a), reconhecendo a sua relevância, bem
como a importância da continuidade nos processos educativos, que se iniciam na educação
infantil e seguem pelo ensino fundamental.
Em prosseguimento às formações que consolidam a escuta, o protagonismo e a autoria
infantil, valorizando o papel das/os educadoras/es da primeira infância, compreendendo que
o protagonismo infantil ocorre simultaneamente ao protagonismo docente, numa relação de
interdependência e sem subordinações.
Dar visibilidade aos bebês, que por muitos anos não foram entendidos como sujeitos de
suas aprendizagens, anunciando-os e considerando-os em suas especificidades, respeitando
o percurso de mais de 80 anos da rede municipal de educação de São Paulo, considerando
suas histórias, conquistas e até mesmo dissonâncias.
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Apresenta com eixos norteadores: bebês e crianças como protagonistas, tendo o brincar
e as interações como eixos norteadores, o ambiente é visto como segundo educador, bebês
e crianças como seres integrais, a ressignificação dos tempos, espaços, materialidades e
interações, a qualificação das práticas pedagógicas, o planejamento da/o professora/or a
partir da observação e escuta de bebês e crianças, a seleção de instrumentos de registro que
colaborem para a reflexão, projetação e replanejamento da prática.
Apresentando como objetivos a necessidade de problematizar e ressignificar os espaços
a fim de garantir experiências que desenvolvam o protagonismo infantil, organizar e selecionar
diversos tipos de materialidades que promovam o imaginário infantil e as aprendizagens.
Estabelecer interações a partir de uma escuta sensível e atenta em relação à aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e crianças, organizando e flexibilizando os tempos,
ressignificando-os de acordo com as necessidades dos bebês e crianças.
Os conceitos orientadores que embasam o currículo da cidade são: educação integral,
equidade, educação Inclusiva, a educação infantil exerce uma tripla função na sociedade a
função social, função política, função pedagógica.
Um documento curricular que legitima as experiências vividas nas unidades educacionais, um currículo verdadeiramente inclusivo, equitativo e integrador, que contribui para a materialização de uma educação infantil de qualidade na qual os bebês e as crianças possam
viver plenamente suas infâncias,
A educação é um processo social. As pessoas se educam e são educadas cotidianamente nas
suas relações interpessoais, nas ações de convivência, no trabalho, no lazer, nos diálogos produzidos nos espaços públicos e privados e também nas interações com as informações a partir
de diferentes tecnologias. A educação é um bem público e um valor comum a ser compartilhado
por todos. Ela possibilita constituir uma vida comum nos territórios. É um direito de todos, tendo
importante papel na constituição subjetiva de cada sujeito e possibilitando a participação nos
grupos sociais. É pela educação que uma sociedade assegura a coesão e a equidade social, a
solidariedade e, num movimento complementar, o desenvolvimento pessoal de todos e de cada
um (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.20).

A concepção de educação inclusiva baseia -se e se sustenta em um movimento mundial
de reconhecimento da diversidade humana e da necessidade contemporânea de se constituir
uma escola para todos/as, sem barreiras, na qual a matrícula, a permanência, a aprendizagem
e a garantia do processo de escolarização sejam, realmente e sem distinções, para todos e
todas.
Portanto, coloca-se o desafio de se pensar formas diversas de aplicar o currículo no
contexto da sala de aula e adequá-lo para que todos os estudantes tenham acesso ao conhecimento, por meio de estratégias e caminhos diferenciados.
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ESCOLA ESPAÇO SOCIAL
A educação é um processo social para
um bebê ou uma criança, ingressar numa escola de educação infantil significa aprender a
conviver na esfera pública, reunir-se com outras crianças e adultos, participar de distintos
universos materiais e simbólicos, compartilhar
diversidades e constituir perspectivas comuns
a partir de pontos de vista singulares,
Não são poucos os autores que creditam
à escola um papel insubstituível e um espaço ímpar na constituição do pensamento científico e na ampliação do potencial
psíquico de cada criança, adolescente,
jovem ou adulto, como uma instituição social com o objetivo de garantir o acesso
ao conhecimento historicamente construído pelo ser humano e também às heranças culturais de nossos ancestrais. Para
tanto, as relações que se estabelecem em
seu interior são determinantes para que
processos de mediação das aprendizagens impulsionam os estudantes às novas e mais elevadas formas de interação,
de expressão da linguagem e de pensamento (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO
CURRÍCULO DA CIDADE: Coordenação
Pedagógica, 2019 p.13).

Educar na educação infantil é oferecer
situações e constituir propostas que estejam
vinculadas às necessidades autênticas dos
bebês e das crianças, às suas perguntas, aos
seus gestos, às suas experiências, realizando
articulações e tecendo configurações entre
as culturas da vida e as culturas da escola.
Assumindo o compromisso com a humanização dos bebês e das crianças e não apenas
com a instrução.
Recriar a escola de educação infantil
é superar compreensões assistenciais, compensatórias e antecipatórias, possibilitando
aos bebês e às crianças criar uma voz própria, com autoria e protagonismo.

É um tempo para identificar os seus sentimentos e desejos, construir um estilo pessoal frente ao mundo, aprender a compreender
as pessoas e a diversidade de seus modos
de ser e estar, fazer escolhas desenvolvendo
significados pessoais e significações sociais.
O acolhimento dos bebês e das crianças é essencial na construção de sua identidade, é um compromisso, de modo que cabe
aos profissionais ter atenção aos espaços organizados para as vivências oferecidas, os
tempos para as elaborações, as releituras
e as materialidades para as criações e os
questionamentos que os bebês e as crianças
evidenciam, sejam eles verbais ou gestuais.
É necessário escutar as vozes dos bebês e das crianças nos diferentes territórios,
pois elas não são iguais, assegurando práticas
pedagógicas que deem sentido ao território
como espaço de pertencimento. É fundamental que educadoras(es) conheçam a comunidade na qual a unidade escolar se situe.
Promover atividades, festas com significados para e com os bebês e as crianças,
sem natureza religiosa ou comercial, respeitar
os territórios onde os bebês e as crianças
vivem, conhecer a localidade onde a escola
se situa, ter maior relação com as famílias/
responsáveis para criar vínculos.
Com o princípio de compreender o
compromisso com as práticas integradas
de formação e o desenvolvimento humano
global, em suas dimensões intelectual, física,
afetiva, social, ética, moral e simbólica, a educação em uma perspectiva integral considera
os bebês e as crianças na centralidade dos
processos educativos.
Assegurar, potencializar a educação
integral é estar comprometido com algumas
variáveis, a integralidade e inteireza dos sujeitos, compreendendo os sujeitos como seres
humanos, seres integrais, que se expressam
em múltiplas linguagens.
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É emergente articulação de diferentes
saberes, linguagens e conhecimentos, característica de uma educação integral. Práticas
pedagógicas integradoras partem da escuta,
da observação, da conversa numa atitude
de respeito, dignidade e acolhimento, práticas pedagógicas permeadas pelo cuidar e o
educar, numa perspectiva de uma educação
ética, estética e política.
Em uma perspectiva do currículo integrador, as práticas educativas precisam ser
integradas, os princípios das pedagogias
participativas e o trabalho pedagógico com
projetos propiciam um currículo vivo,
Atualmente, muitos são os desafios para
que a escola cumpra sua função social: o
ritmo com que as mudanças ocorrem, as
novas configurações familiares, as diversidades presentes no cenário escolar, o
acesso rápido à informação, os abalos da
economia, a violência urbana, os riscos
da devastação ambiental, entre outros fatores. Todos eles permeiam os processos
de ensino e de aprendizagem e requerem
dos profissionais da educação, cada vez
mais, engajamento em relação a seu fazer
e a sociedade em que vivemos (ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DO CURRÍCULO DA
CIDADE: Coordenação Pedagógica, 2019
p.13).

Sempre atentos a uma prática pedagógica de qualidade, garantindo a igualdade na
diversidade e respeitando o direito de aprendizagem na individualidade, potencializando
a equidade,
Não é tarefa fácil trabalhar pedagogicamente com a diversidade, sobretudo em
um país como o Brasil, marcado por profunda exclusão social. Um dos aspectos
dessa exclusão – que nem sempre é discutido no campo educacional – tem sido
a negação das diferenças, dando a estas
um trato desigual (GOMES, 2018, p. 30).

O conceito de inclusão, ampliou-se nos
debates e nas políticas educacionais, a diversidade e singularidade das pessoas mostra
que cada bebê e cada criança devem ser vis-

tos como uma pessoa diferente das demais,
com interesses e necessidades próprias e
que precisa de uma intervenção pedagógica
construída a partir das suas características e
de seu grupo de colegas e o meio em que
está inserido.
É papel das/os educadoras/es discutir
as relações de gênero na busca de desconstruir imagens estereotipadas sobre o papel de
cada um na sociedade, demonstrando que
existem diferenças biológicas entre os sexos,
valorizando-as e mostrando que a diferença
não deve gerar desigualdade, de modo que
educar as crianças numa perspectiva compreensiva sobre sexualidade e gênero é construir
questionamentos sobre situações do dia a dia
e tomar decisões apoiadas em informações,
discussões e posicionamentos.
Fomentar, potencializar a discussão sobre atitudes racistas, xenófobas, machistas,
misóginas, homofóbicas entre outras formas
de preconceito e desrespeito ao outro é parte
importante do currículo da educação infantil.
No planejamento das atividades, rodas
de conversa, organização dos espaços e materiais, reuniões de responsáveis, formação
continuada das/os educadoras/es é emergente o debate referente as essas questões.

BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES COMO
AÇÃO PEDAGÓGICA
As interações e as brincadeiras devem
compor o currículo e possibilitar a realização
de projetos pedagógicos que envolvam as
múltiplas linguagens presentes nas experiências, sem separá-las, pois não é de modo
fragmentado que os bebês e as crianças
aprendem, mas enquanto vivenciam uma situação de forma integral,
Pesquisas têm mostrado que é nessa interação com os outros e com a cultura que
cada bebê e criança reconstrói para si
as qualidades humanas presentes nessas
interações como a percepção, a memória,
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a fala, o pensamento, a imaginação, os
valores, os sentimentos, a autodisciplina
e a sua própria identidade à medida que
se relaciona com as pessoas e os hábitos e costumes, com a língua e as outras
linguagens, com o conhecimento acumulado; à medida que se relaciona com os
objetos (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.68).

As experiências vividas devem possibilitar aos bebês e às crianças a interação e
reflexão sobre o mundo que os cerca, sobre
os elementos da natureza, sobre as relações
com outras crianças e adultos, para que possam criar e testar suas hipóteses, construindo, assim, suas aprendizagens são pontos de
partida para novos conhecimentos.

Fundamentalmente um espaço organizado para as crianças, pensado a partir das
suas experiências e preferências asseguram
e fomentam que elas possam ter autonomia.
Sentir-se livre e independente para poder
escolher é essencial na construção da autonomia das crianças. Tarefas fundamentais
das/as professoras/es, previstas no Projeto
Político Pedagógico, tarefa conjunta de toda
a comunidade educativa,

A oferta de materiais e a organização
dos espaços traduzem a intencionalidade docente, enquanto o estímulo ao planejamento
e à autonomia favorecem o protagonismo infantil,

Bebês e crianças convivendo com os seus
grupos e com grupos de crianças maiores aprendem a se respeitar, a acolher
quem precisa de ajuda, a acolher cada
um com as suas histórias, a ter amigos
com um sotaque diferente ou uma dificuldade de fala ou de movimento. Isso acontece especialmente quando as(os) educadoras(es) também adotam uma atitude
permanente de acolhimento e valorização
de todas as crianças e de suas histórias
e culturas. Para as crianças maiores, a
convivência com bebês e crianças menores é igualmente uma oportunidade de
aprendizado: fortalece a sua autoestima,
pois se sentem responsáveis pelos menores. Aprendem, percebem que ensinam e,
assim, aprendem juntamente com o grupo
(Currículo da Cidade- Educação Infantil,
2019 p.71).

A escuta precisa ser garantida no dia a
dia, escutamos os bebês e as crianças quando
os observamos, quando registramos, quando
buscamos entender as suas particularidades,
conversando com eles e com suas famílias/
responsáveis, quando consideramos as suas
iniciativas, quando os acolhemos e respeitamos os seus sentimentos, quando chamamos
bebês e crianças a participar de seus cuidados e da vida diária na unidade escolar.

Quando se escuta as crianças e se considera sua vontade de saber, não é preciso
lançar mão de temas que preenchem o
seu tempo na escola, sem promover o seu
desenvolvimento cultural, como acontece
com as datas comemorativas”. Pode-se
pensar que há outros modos de enfrentar
e superar a ideia consagrada na tradição
escolar de que as datas comemorativas
são o núcleo de um currículo na Educação Infantil? Pode-se construir propostas
alternativas para o enfrentamento dessa
questão? (Currículo da Cidade- Educação
Infantil, 2019 p.119).

Ao ouvirmos as crianças em seus interesses, não precisamos e nem podemos
organizar o currículo por datas comemorativas, por exemplo, precisamos considerar a
realidade do meio em que vivem, suas vozes,
gostos e desejos, em total respeito às suas
particularidades e singularidades em busca
de uma pedagogia da infância, ao considere
os bebês em todas as suas dimensões social,
cultural, física, emocional e intelectual.
A brincadeira refere- se a diferentes
ações das crianças que envolvem o lúdico
e, por isso, privilegiam o processo, e não um
resultado visível,
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Um bebê brincando com suas mãos ou
seus pés, explorando objetos que colocamos ao seu redor; uma criança um pouco maior transportando água com uma
latinha para molhar a terra e fazer uma
estradinha para passar com um carrinho;
uma criança maior fazendo circular um
pequeno caminhão e se colocando no lugar do motorista que entrega produtos de
casa em casa; crianças em torno de um
jogo de mesa ou correndo pelo pátio: seja
qual for a brincadeira, as crianças estão
sempre aprendendo quem elas são, como
as coisas funcionam, estão percebendo o
mundo ao redor e formando uma memória do que fazem e aprendem (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019
p.85).

Diversas e infindáveis são as brincadeiras, tais como de movimento (os jogos como
esconde-esconde, pular corda), brincadeiras
tradicionais (roda, passa anel), as que envolvem a fala (parlendas, trava-línguas), as brincadeiras de faz de conta (exploram objetos
imitando ações dos adultos um carrinho ou
mesmo um toco de madeira que as crianças
manipulam como se estivessem se deslocando numa estrada e buzinando).
As brincadeiras de papéis sociais (faz
de conta, transformam toquinhos de madeira
em carrinhos e se colocam no lugar de outros: princesa, bombeiro, cabeleireiro etc.). O
brincar possibilita às crianças diversas e variadas possibilidades de ação, compreensão,
interpretação e criação do meio em que está
inserido.

A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
O currículo da educação infantil deve
ser compreendido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os
saberes das crianças com os conhecimentos
que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de
modo a promover o desenvolvimento integral
de crianças de zero a seis anos de idade.

As ações docentes de observar, propor,
conversar, pesquisar, surpreender-se, reconfigurar, ressignificar, comunicar asseguram práticas e iniciativas individuais e coletivas dos
bebês e crianças,
A/o professora/or tem um papel fundamental na educação infantil: atender as
singularidades de cada bebê e criança
e, ao mesmo tempo, possibilitar as interações entre eles e a construção do grupo. Esses aspectos são essenciais no
processo de constituição do sujeito na
primeira infância, que implica também a
apropriação dos conhecimentos sociais e
culturais. É importante a intencionalidade
pedagógica, que se expressa na organização dos tempos, espaços, materiais, dos
artefatos culturais e das interações que
favoreçam e ampliem as aprendizagens
e o desenvolvimento de bebês e crianças. Para isso, é imprescindível planejar
a prática pedagógica, as experiências e
vivências, em sintonia com as demandas
dos bebês e as crianças de sua turma.
Também é fundamental selecionar e disponibilizar materialidades, assim como organizar formas de gestão dos tempos e
espaços que permitam o estabelecimento
de relações democráticas com os grupos
(CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.131).

Uma intervenção pedagógica adequada
para as crianças de zero a seis exige da/a
professora/or constantes reflexões e ações
em várias direções, considerando que sua
ação docente não acontece apenas na sala
com seu grupo, mas nas discussões pedagógicas de toda a escola.
Sendo necessário saber que a docência é compartilhada com vários profissionais
e, portanto, as ações exigem trabalho em
equipe de todos os atores da unidade escolar.
Conhecer profundamente os bebês e as
crianças com os quais convive, seus territórios, suas famílias/responsáveis, suas singularidades, preferências, possibilita a capacidade de relacionar a prática, a realidade vivida
com os conhecimentos sobre a infância.
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A intencionalidade pedagógica da/o
professora/a de educação infantil se constrói
no diálogo com bebês e crianças, nas propostas que podem ser apresentadas a eles,
por meio de situações que provocam aprendizagens e que estão presentes no dia a dia
da escola.
A estruturação do dia dos bebês e das
crianças vale-se de cinco variáveis que organizam o processo educativo: os espaços, os
tempos, as interações, as materialidades e as
narrativas (nas múltiplas linguagens).
A documentação pedagógica é um processo importante na educação infantil e possibilita a construção de do percurso de bebês
e crianças, envolve um processo reflexivo e
democrático de registro da prática pedagógica. A documentação nos diz algo sobre como
construímos a imagem de criança, assim
como de nós mesmas como professoras/es.
A documentação pedagógica se expande em três funções: a primeira é a função
política de criar um diálogo entre a escola, as/
os professoras/es, as famílias/responsáveis e
a comunidade. A segunda função diz respeito ao modo como a documentação apoia e
sistematiza o acompanhamento da vida das
crianças na escola (suas produções, imagens
de suas ações, interações sociais e investigações científicas), criando memórias da vida
individual e coletiva do grupo. A terceira é a
função de constituir material pedagógico para
a reflexão sobre o processo educativo.
A documentação pedagógica inexiste
sem o registro e as intervenções permanentes, com devolutivas escritas da coordenação
pedagógica e debatendo com outros profissionais da unidade escolar.

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO
CURRÍCULO
Os anseios democráticos da sociedade
brasileira remetem à assunção de uma ideologia educacional democrática, ou seja, de
uma gramática pedagógica alinhada, antes
de tudo, aos princípios da democracia. Compreende-se por gramática pedagógica.
Esse modo de pensar e fazer a educação de bebês e crianças se revela em uma
gramática pedagógica do currículo que corresponde a um pensar e fazer a educação
que não se encerra no campo dos preceitos
filosóficos e teóricos, mas sua concretização
e sua evolução são garantidas pelas práticas.
A gestão não se confunde com a ideia
de mero gerenciamento de condições pessoais ou materiais, nem tampouco se reduz
a especificações estatutariamente estabelecidas a cargos e funções, que são legitimadas
em forma de atribuições legais de um dado
exercício profissional.
A construção coletiva, participativa e
genuinamente democrática do Projeto Político Pedagógico (PPP) como expressão das
intenções e como vivência de propostas pedagógicas que traduzam a marca identitária
de cada Unidade é de suma importância para
a concretização da tão sonhada gestão democrática.
As reuniões assumem caráter formativo
quando abre a possibilidade para uma boa
conversa, processo pedagógico implica assumir que tanto bebês e crianças como famílias/
responsáveis podem e devem fazer escolhas
e são co autoras do planejamento da escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação como um processo social, um bem público e um valor comum a ser compartilhado por todos, o acesso à educação pública, laica e de qualidade é um direito de
todos os bebês e crianças e um dever do Estado. Possibilitando constituir uma vida comum
nos territórios, cenário constantemente renovado, onde as atividades são criadas a partir da
herança cultural do povo que nele vive.
Um território é sempre um espaço de disputa de poder, um espaço social em que forças econômicas, políticas, culturais estão em permanente tensão, disputando a hegemonia,
participar de vivências e experiências que deem valor aos elementos extraídos dos territórios
confere aos bebês e às crianças um olhar de compreensão sobre as suas vidas e cria pertencimento e cumplicidade.
Um projeto educativo público, deve partir de três princípios: equidade, inclusão e integralidade. A equidade é uma estratégia para atingir a igualdade a partir do reconhecimento
da diversidade, procurando reduzir as desigualdades de oportunidade e acesso que impedem
direitos fundamentais a todos e a todas.
A educação inclusiva pressupõe que todos possam ter experiências de aprendizagem
de acordo com suas potencialidades, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades e na equidade, independentemente de suas condições socioeconômicas, físicas,
intelectuais, de gênero, étnico- -raciais, de idade, religiosas, ou por haver nascido em um
território diferenciado dos demais.
A educação integral compreende o compromisso com as práticas integradas de formação e a integralidade do desenvolvimento humano em suas dimensões intelectual, física,
afetiva, social, ética, moral e simbólica.
Para viabilizar esses princípios, torna-se necessário garantir políticas curriculares específicas para as populações que têm tido os seus direitos historicamente não atendidos.
Todos esses princípios, compromissos, conceitos e políticas educacionais unem-se ao
compromisso de uma educação que traz a democracia como pressuposto de uma escola
pública que se deseja comprometida com a qualidade da formação humana, transformadora
e emancipadora.
Através das interações que bebês e crianças aprendem vivendo relações com os outros (adultos, crianças de mesma e de diferentes idades) e com a cultura de seu território, da
cidade e do mundo que passam a conhecer.
A brincadeira é a linguagem fundante, por meio da qual bebês e crianças aprendem e
expressam o que aprendem nas relações que vivem, porque é a forma como melhor aprendem nessa etapa da vida. No processo de aprender e desenvolver as qualidades humanas é
dialógico e requer necessariamente a expressão de quem aprende e, por isso, a importância
da convivência com as múltiplas linguagens.
Desenvolver a escuta sensível assegura o aprender, resultado de um processo de comunicação entre adultos, bebês e crianças e a cultura e, por isso, a escuta docente do que
bebês e crianças estão nos dizendo é fundamental.
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Em uma perspectiva de acolhimento porque ninguém aprende quando se sente humilhado ou constrangido, quando sua história e sua vida não são acolhidas pelo outro, de modo
que o acolhimento e escuta devem ser o coração do método no trabalho docente.
Fomentar e potencializar a participação, bebês e crianças juntamente com a/o professora/or, são sujeitos das relações e, como sujeitos, são agentes de seu processo de viver,
aprender e constituir para si as melhores qualidades humanas,
A compreensão dos bebês e das crianças como sujeitos brincantes e que aprendem em suas
interações e experiências é pressuposto para que se estabeleçam as linhas de continuidade
educativa entre ambos os níveis. Desse modo, a escola e a família/responsáveis precisam apoiar
esse processo de desenvolvimento acompanhando e possibilitando que as mudanças sejam positivas para os bebês e as crianças. As transformações físicas, emocionais, cognitivas e sociais
pressupõem abandonar algumas características, práticas e modos de ser, mantendo outros que
garantam uma estrutura subjetiva e identidade social. As propostas pedagógicas, por considerarem a escuta das demandas infantis, também precisam ser alteradas, tendo como referência o
interesse superior das crianças e a imagem de infância que a escola precisa construir para poder
consolidar a continuidade educativa (CURRÍCULO DA CIDADE- Educação Infantil, 2019 p.157).

Professora/or, bebês e crianças compartilham e se alternam nos protagonismos de uma
organização curricular significativa, com intencionalidade pedagógica no planejamento e na
organização dos espaços, tempos, interações, materialidades e narrativas, favorecendo e ampliando as aprendizagens e o desenvolvimento infantil, por meio da metodologia de projetos,
a partir da observação e escuta atenta, aliadas à garantia de participação das crianças nas
proposições pedagógicas e tomadas de decisões e ainda à intencionalidade da ação docente.
Registros, tanto infantis quanto docentes são fundamentais, materializam a observação
e escuta atenta das interações das crianças com seus pares e com as culturas, na construção da documentação pedagógica se constitui a partir do registro refletido e problematizado,
dando subsídios à mudança na prática pedagógica.
As escolas precisam se organizar como espaços acolhedores para as crianças e procurar materializar os direitos da infância. Entretanto, é necessário que os espaços sejam
pensados para as crianças e permanentemente reconstruídos a partir dos interesses delas.
Nas salas, no chão, as mesas e as paredes devem ser propícios aos trabalhos coletivos
e aos registros das histórias vividas pelos grupos, deixando as marcas das crianças.
Esses espaços precisam ser instigantes ao brincar, ao investigar, ao aprender superando o desafio e reconstruindo a relação de integração entre a educação infantil e o ensino
fundamental.
Os relatórios individuais de aprendizagem das crianças da educação infantil, elaborados
pelas/os professoras/es, chegam às mãos das/os professoras/es do primeiro ano, possibilitando conhecer a vida das crianças na anterioridade da escola, assegura à/ao professora/or
conhecer a singularidade da vida de cada criança e sua trajetória, e subsidia o seu planejamento para encontrar seu novo grupo, compreendendo
cada criança.
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O ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÂO INFANTIL E A
REORGANIZAÇÃO CURRICULAR E FLEXIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA
PARA OS MOMENTOS INICIAIS DO RETORNO PRESENCIAL
RESUMO: As escolas de Educação Infantil da cidade de São Paulo retomam as atividades presenciais
disponibilizando datas e orientações para o retorno. Enquanto isso, as instituições de ensino se
dedicam na análise e adoção de medidas para garantir uma retomada segura, com os protocolos
para Educação Infantil, considerando as diferentes realidades e estruturas de cada escola. Os
professores começam a pensar em estratégias e quais práticas seriam viáveis para retornar as
aprendizagens sem comprometer a segurança das crianças, professores e colaboradores. Ainda
há a necessidade de garantir os direitos de aprendizagens que são as interações e brincadeiras.
Usa-se aqui portarias e a legislação em vigor como sustentação desta pesquisa.
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INTRODUÇÃO

O

período também foi marcado pelo intenso aprimoramento profissional dos professores frente às Tecnologias de Comunicação e Informação (Tics) e pela constatação
de que o ensino híbrido está a favor das suas práticas pedagógicas. O fato é que a
pandemia apenas consolidou as tendências digitais que vêm ocorrendo há tempos no campo da
educação. Isto porque a sociedade está, cada vez, mais inserida na ideia de um ensino híbrido que,
além de proporcionar mais segurança à comunidade escolar em tempos de pandemia, também
pode potencializar o aprendizado dos alunos.
O Plano de Retorno às Atividades Presenciais foi elaborado por todas as UE, de acordo com
o Artigo 7º da Instrução Normativa Secretaria Municipal.
Neste plano pensa-se em colocar os protocolos exigidos pela Secretaria de Educação, mas
não esquecendo que estamos com criança onde os princípios básicos da aprendizagem estão
nas interações e brincadeiras.
Este fato lava-se a refletir como manter as crianças que são tão afetivas.
O referido Plano foi construído de acordo com as necessidades de retorno ao ensino presencial com 35% de crianças e se fundamenta nas seguintes legislações:
O Decreto nº 59.283 de 16/03/20, que declara situação de emergência no Município de
São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente da corona vírus;
Decreto nº 60.058 de 27/01/2021, que regulamenta a retomada das atividades presenciais
dos estabelecimentos de ensino na Cidade de São Paulo, nas condições que específica;
Recomendação CME nº 04/2020 e Resolução CME nº 04/2020, que dispõem sobre Normas para o retorno às atividades/aulas presenciais nas Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de São Paulo, suspensas como medida temporária e emergencial de prevenção
do contágio pelo COVID-19;
Instrução Normativa SME nº 01, de 28 de janeiro de 2021 que estabelece procedimentos
para a organização das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino por ocasião do início
do ano letivo e retorno dos estudantes às atividades presenciais;
Retificação da Instrução Normativa SME Nº 01, de 28 de janeiro de 2021 publicada no DOC
de 29/01/2021 pág. 10 (SEI 6016.2021/0007430-0 - DOC 30/01/21, p. 12);
“Protocolo Volta às Aulas – versão II”, Janeiro de 2021, elaborado pela SME/SP;
“Organização Geral: retomada das atividades presenciais 2021”, elaborada pela SME/SP.
Toda esta legislação traz amparo para a volta às aulas presencial, porém não podem descartar as crianças que ficarão em ensino remoto. Outro ponto de destaque é o olhar cuidadoso
para a replanejamento pedagógico. O foco do nosso currículo será nas aprendizagens essenciais,
garantindo os direitos de aprendizagem, tendo como orientadora a própria BNCC (Base Nacional
Comum Curricular), e no Currículo da Cidade para Educação Infantil . Para isso, é muito importante
realizarem atividades de sondagem para identificar o que os alunos aprenderam no período de
atividades não presenciais. Além disso, a criação de portfólios das atividades realizadas em casa
ajudará os professores no acompanhamento de cada criança, por isso a importância de planejamento coletivo e coeso.
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MAPEAMENTO DAS FAMÍLIAS/
RESPONSÁVEIS
Foi realizada uma pesquisa de interesse
junto aos pais/responsáveis quanto ao retorno
das crianças para atividades presenciais, por
meio de um formulário específico disponibilizado
pela SME (Secretária Municipal de Educação).
Considerando o retorno às atividades presenciais facultativos às crianças, informou-se a
todos os pais/responsáveis, optantes pelo ensino remoto, que os seus filhos deverão realizar
as atividades de caráter obrigatório por meio da
plataforma Google Classroom, plataformas virtuais ou materiais impressos a serem retirados na
UE, conforme plano de trabalho dos professores.
Toda família que desejar o retorno da criança, precisaria comunicar a escola. As novas inclusões de interessados, em razão de desistências ou pelo fato de não ter atingido o limite de
35% dos matriculados, serão garantidas, conforme determina o documento “Organização Geral: retomada das atividades presenciais 2021”,
elaborado pela SME/SP.

PROPOSTAS / PROJEÇÕES PARA O
ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS,
FAMÍLIAS / CRIANÇAS E DE
REORGANIZAÇÃO CURRICULAR E
FLEXIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA
OS MOMENTOS INICIAIS DO RETORNO
PRESENCIAL.
Ressaltamos a importância da parceria
com os pais, dos constantes esclarecimentos
sobre os protocolos e sobre a construção desse
novo comportamento social.
Ações propostas para o acolhimento das
crianças e da comunidade escolar obedecendo
aos protocolos sanitários. Construção das Cartas
de Intenções. Acolhimento das crianças de modo
lúdico para que elas se apropriem do ambiente
e aprendam como seguir os protocolos de segurança de uma maneira satisfatória.
Roda de Comunicação oral: Apresentação
da professora e dos alunos com música. Vivências de 2020 e 2021: proposição de situações
que estimulem a expressão e sentimentos em

relação ao tempo sem vir à escola.
Reflexões sobre o protocolo de cuidados
contra a covid-19: elaboração de combinados
da turma e propostas de músicas para acompanhamento da higienização das mãos, brincadeiras que permitirão que as crianças vivenciem
diferentes papéis, expressando suas emoções e
aprendendo a lidar com elas, conhecendo o próprio corpo, suas capacidades e limites. Que permitirá explorar o imaginário, o lúdico, o artístico,
o afetivo, o cognitivo, e perceptivo-motor, vídeos
sobre a covid-19 e protocolos de higiene, leituras
para roda de conversa proporcionando histórias
lidas, contadas e vivenciadas com o objetivo de
desenvolver o gosto pela leitura, à imaginação, e
que ampliem seu vocabulário, enriquecendo sua
linguagem oral.

•

ATRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES
→ Professores em atividade presencial

- Convidar o professor em teletrabalho
para ser professor de seu agrupamento no Google Classroom;
- Planejar as atividades que serão realizadas com o seu agrupamento;
- Responsabilizar-se pelo atendimento presencial;
- Realizar os devidos registros no SGP/Diários de Classe.
→ Professores em módulo sem regência
- Assumir o atendimento presencial, conforme organização e necessidade da Unidade.
- Acompanhar e auxiliar pedagogicamente
o planejamento do professor regente no atendimento presencial e do professor em teletrabalho.
- Acompanhar e participar das postagens
no Google Classroom, a partir das diretrizes.
Estabelecidas junto com o professor regente em teletrabalho.
- colaborar em todas as atividades pedagógico-educacionais dentro do seu turno de trabalho.
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→ Professores em teletrabalho
- Organizar o planejamento em conjunto
com o professor que estiver responsável pelo
agrupamento presencial;
- Realizar a postagem das propostas no
Google Classroom;
- Organizar as atividades propostas postadas no Google Classroom em formato para
impressão, com o objetivo de disponibilizar a secretaria da UE para entrega às famílias que não
têm acesso ao ambiente virtual;
- Realizar o atendimento virtual às famílias
das crianças que optarem por não retornar ao
atendimento presencial.
→ Equipe de Apoio em atividade presencial
- Entrada: organizar ventilação das salas;
orientar trânsito de pessoas; acompanhar uso do
banheiro; realizar sinalização visual;
- Intervalo: supervisionar a lavagem das
mãos das crianças; verificar distribuição no espaço; auxiliar nas refeições; acompanhar atividades
de recreação;
- Sanitários: verificar número de pessoas
no espaço; acompanhar trânsito entre sala/banheiro; supervisionar a lavagem das mãos; orientar uso do vaso sanitário; verificar a disponibilidade dos materiais de higiene;
- Salas coletivas: verificar o distanciamento
das mesas; supervisionar ventilação; verificar a
disponibilidade dos materiais de higiene.
→ As horas-aula referentes ao horário coletivo, hora-atividade e hora-individual deverão ser
destinadas:
I – ao planejamento coletivo entre os professores em trabalho presencial e os que se encontram em teletrabalho;
II – ao registro no SGP (Sistemad e Gerenciamento Pedagógico), diário de classe e Google
Classroom.

O BRINCAR E O DISTANCIAMENTO
SOCIAL
Parque: o parque será interditado.
Espaços externos: para as atividades externas serão utilizados:
•
Circuito de brincadeiras: em algumas unidades foram pintados no chão um
circuito com diversas brincadeiras (amarelinha
tradicional, amarelinha africana, amarelinha dos
calçados, complexo de linhas, caracol e outras)
que possibilitarão a interação das crianças com
o distanciamento necessário.
•
Azulejos: algumas unidades possuem esta na área lateral da secretaria foram
demarcadas as posições para a utilização dos
azulejos nas atividades de pintura mantendo o
distanciamento.
•
Quadra/ Pátio interno: nas escolas
que possuem estes espaços serão utilizadas
para desenvolver atividades de acolhimento e
interação sem contato físico entre as crianças,
tais como: exercícios de alongamento, de observação (sons, nuvens, árvores, céu, sombras,
etc.), de relaxamento e respiração, brincadeiras
cantadas, estátua, morto/vivo, música; meu mestre mandou, coelhinho fora da toca, ginástica dos
bichos, dentre outras.
Serão realizadas algumas adaptações no
layout das salas de aulas e de outros espaços
pedagógicos a fim de garantir ventilação adequada. Serão disponibilizados de forma permanente
sabonete líquido, papel higiênico e papel toalha
nos banheiros, além da orientação constante
para que as crianças fechem a tampa da privada
antes de acionar a válvula da descarga, evitando
aerossóis e contaminação das superfícies.
Será exigido que as crianças lavem as
mãos antes e após cada refeição e que a equipe lave as mãos após cada contato durante o
período que estiver ajudando as crianças a fazer
as refeições. A limpeza das mesas e cadeiras
será realizada após as refeições e haverá orientação sobre o gerenciamento de materiais coletivos (bandejas, talheres, jarras de água etc.) para
limitar o contato. Para evitar a contaminação, a
refeição não será servida no sistema self-service.
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No momento da entrada, funcionários
orientarão a chegada das crianças, controlando
o fluxo de pessoas, medindo a temperatura, mantendo o distanciamento físico na fila de entrada
e as portas/portões de entrada abertos durante
a recepção, evitando o acesso ao prédio de todas as pessoas de fora da escola, organizando
a lavagem das mãos com água e sabonete e
garantindo acesso direto à sala de aula após a
lavagem das mãos.
Daremos prioridade às atividades recreativas individuais que permitam preservar a distância física e não permitiremos brincadeiras com
bola ou outros brinquedos que envolvam contato
entre as crianças, nem o uso de equipamentos
que possam ser manipulados por todos.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A
COMUNIDADE ESCOLAR
A Unidade Educacional estabelecerá canais de comunicação com a comunidade escolar, de acordo com o protocolo de saúde, por
meio de:
Orientações que serão reforçadas constantemente, via mídias digitais: whatsapp, facebook e plataforma Google Classroom.
Proposta de grupo interativo entre as familiares e os professores do agrupamento presencial, com a mediação de um membro da Equipe
Gestora.
Agenda virtual por meio do whatsapp.
ENSINO REMOTO E SUAS BARREIRAS

educação não é uma prioridade, sobretudo neste
momento. O desemprego e os moradores em
situação de rua duplicaram no último ano.
Mas a achatada classe média que tem
seus filhos na rede privada de ensino também
está sendo afetada por essa disruptividade e tem
medos que vão desde manter o emprego e o
padrão de vida antes da pandemia até o déficit
escolar que seus filhos terão ao fim do distanciamento social constatados diariamente por meio
das aulas remotas.
As práticas de educação remota cresceram no mundo todo por conta da pandemia e
se caracterizam por atividades mediadas por plataformas digitais assíncronas e síncronas, com
encontros frequentes durante a semana, seguindo o cronograma das atividades presenciais realizadas antes do distanciamento imposto pela
pandemia.
Na educação remota predomina uma
adaptação temporária das metodologias utilizadas no regime presencial, com as aulas, sendo realizadas nos mesmos horários e com os
professores responsáveis pelas disciplinas dos
cursos presenciais, como dito anteriormente. Esses professores estão tendo que customizar os
materiais para realização das atividades, criando
slides, vídeos, entre outros recursos para ajudar
os alunos na compreensão e participação das
atividades. Contudo, nem sempre a qualidade
destes materiais atende aos objetivos desejados.
Assim, enquanto a modalidade a distância
é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1996) e suas portarias, o
ensino remoto foi uma alternativa temporária para
o momento de pandemia que estamos vivendo.

A interrupção do ensino presencial provocada pela pandemia do Corona vírus evidenciou,
destacadamente, para nossa cidade a dificuldade de contato e percentuais significativos de pobreza e desigualdade sociais. As barreiras físicas,
culturais, econômicas e tecnológicas que estruturam a sociedade, dando visibilidade àqueles
que eram considerados invisíveis e muitas vezes
esquecidos.

Em São Paulo as aulas foram suspensas
a partir de 17 de março de 2020, tanto na rede
pública como privada.

Essa parcela da população foi muito afetada especialmente no que se refere às questões relacionadas à sobrevivência durante esse
período. Para essa população muitas vezes, a

A rede pública em São Paulo, porém em
fevereiro de 2021 retoma as atividades com 35%
das crianças no presencial com professores. E
65% ainda permanecem em ensino remoto.

AS CRIANÇAS E AULAS REMOTAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
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As estratégias utilizadas nas aulas remotas baseiam-se em documentos oficiais da Rede
Municipal que foram encaminhados para os pais
por meio das redes sociais como Facebook ,
whatsap e a plataforma classroon .
Os professores enviam as crianças atividades de acordo com Currículo da Cidade. Nessas
atividades os docentes trazem experiências possíveis para integração e aprendizagem.
Como os docentes podem evidenciar a
aprendizagem das crianças nesse contexto?
Para Santos (2020, p. 21) A quarentena
não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a discriminação, a exclusão social e o sofrimento imerecido que elas provocam. Acontece
que tais assimetrias se tornam mais invisíveis em
face do pânico que se apodera dos que não
estão habituados a ele.
Priorização do uso de espaços ao ar livre
para as atividades pedagógicas;
Criação de kits individuais contendo materiais para atividades manuais, brinquedos e produtos de higiene pessoal podem contribuir para
garantir a segurança dos alunos;
•
Oferecer uma maior rotina de higienização das áreas comuns;
•
Realizar a adequação dos espaços
físicos de acordo com o número de alunos por
sala;
•
Exigir o uso contínuo de máscaras
faciais em todas as dependências da unidade de
ensino.
Entretanto, não podemos esquecer que
nossas crianças continuam sendo crianças, e
que Educação Infantil é a fase da afetividade e
das interações. Dessa forma, simples gestos,
como o levar a mão à boca, usar chupetas, dar
abraços e pedir o colo dos professores, são comuns a essa faixa etária. Sendo assim, que tal
começarmos um trabalho de conscientização e
adaptação a uma nova forma de interagir, agora?
Confira algumas práticas que podem garantir melhor qualidade no ensino presencial e
remoto :

•
Construir um plano de readaptação,
compartilhando com as famílias estratégias para
auxiliarem os alunos no processo de transição.
•
Estimular conversas com as crianças para entender como elas estão e o que estão
sentindo.
•
Orientar a como falar do cenário
para que compreendam o que está acontecendo, abordando temas relacionados aos hábitos
de higiene e para que construam uma rotina de
higienização das mãos reforçando a sua importância.
•
Sugerir atividades como a utilização
de máscaras em casa em um período do dia,
assim, as crianças vão se acostumando dia após
dia com o seu uso.
•
No entanto, nas primeiras semanas
de retomada, nosso olhar deverá se voltar para
o currículo humano, focando na ressocialização
da criança e em sua reconexão com o ambiente escolar, considerando, inclusive, o aspecto
socioemocional dos alunos, das famílias, e dos
professores, que certamente terão uma carga
emocional envolvida no retorno.
Em nosso planejamento escolar, podemos
incluir ações que priorizem e intensifiquem o trabalho em torno da adaptabilidade, como:
•
Convidar as crianças a se expressarem na construção de diários, nos quais sejam
registradas e compartilhadas suas experiências
e sentimentos nos primeiros dias de aula, valorizando o que cada criança pensa e sente.
•
Promover momentos de conversa
para ouvir as famílias em um processo de acompanhamento e orientação. É importante lembrar
que, além dos impactos causados pelas mudanças exigidas em um momento de distanciamento
social, muitas famílias podem ter sofrido com impactos ainda mais profundos, como a perda de
entes queridos ou, até mesmo, com problemas
financeiros.
Sabemos que não será uma retomada de
onde paramos, todos voltam diferentes de como
eram há um ano. Por isso mesmo, a principal preocupação deverá ser com o cuidado na criação
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de condições que garantam segurança às famílias no processo de retorno à escola, atendendo
às necessidades de saúde e o acolhimento emocional das crianças, assim como de um espaço
para a reconstrução dos vínculos.
Mesmo em meio a tantas mudanças, entendemos que a escola ainda é um lugar de
socialização, sendo indissociável o nosso olhar
para cuidá-lo e o educar, no qual o cuidado com
o outro se faz presente no ato de educar.
Os desafios impostos aos professores durante a pandemia exigiram um profundo processo de reinvenção da rotina escolar e das práticas
pedagógicas. Quanto à Educação Infantil, as dificuldades se tornaram ainda maiores diante da
necessidade de um trabalho remoto.
Afinal, na Educação Infantil é uma fase
delicada, na qual as emoções das crianças estão muito interligadas ao processo de ensino e
aprendizagem. Também é nessa fase que as
crianças recebem as primeiras noções do que
é um ambiente escolar e começam a construir
o seu próprio processo de aquisição de conhecimento, desenvolvendo memórias e sensações
que vão marcar toda a sua trajetória como estudante.
Por isso, o planejamento pedagógico para
esta fase precisa levar em consideração as necessidades emocionais das crianças, como o
acolhimento, a confiança e o aconchego.
No entanto, com o isolamento social, dar
conta de toda a complexidade que envolve a
Educação Infantil demandou esforços dos professores para adaptar planos de aula, aprender
novas tecnologias, e mediar o diálogo dos alunos
com a escola e famílias.
Além disso, essa jornada pelos novos caminhos da educação durante a pandemia também trouxe aprendizados e consolidou o ensino
híbrido como uma possibilidade e realidade em
escolas públicas do país.

O QUE APRENDEMOS EM 2020 NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A pandemia é um cenário inédito na vida
da comunidade escolar. Com o isolamento social
ao longo de 2020, alunos que ainda estão aprendendo a decodificar o mundo letrado tiveram que
se adaptar, rapidamente, a um ambiente 100%
digital.
Além disso, alguns professores tiveram
que adquirir equipamentos específicos e mudar
espaços da sua própria casa, para que os alunos fossem recebidos no ambiente on-line com
o menor impacto possível.
Essas experiências mostraram, também,
que, apesar das dificuldades, aplicar a tecnologia na alfabetização e letramento na Educação
Infantil é possível, desde que se utilize um conjunto de atividades e brincadeiras adequadas a
essa etapa de aprendizagem. Dentro da Base
Nacional Curricular Comum (BNCC), a brincadeira aparece como um direito cotidiano da criança,
exercendo um papel ativo em ambientes que as
convidem a vivenciar desafios e que provoque
nelas o desejo de resolvê-los.
Neste contexto de possíveis perdas, é papel dos professores e da equipe pedagógica
responsável pelas crianças buscar alternativas
que substituam as práticas exclusivamente presenciais.
Para driblar as dificuldades das crianças
em plataformas tecnológicas, foi necessária a
união de esforços de famílias e professores para
manter as crianças conectadas e concentradas.
A atenção com a rotina de estudos também teve
de ser redobrada para ajudar as crianças a manterem o foco.
Por essas razões, alguns professores costumam dizer que, além do contato com novas tecnologias, o atual momento trouxe a oportunidade
de trabalhar intensamente as habilidades sócio
emocionais , como a empatia e a tolerância, com
as crianças e entre os próprios educadores.
Além disso, o ensino híbrido na Educação Infantil oferece ao docente a possibilidade
de montar estratégias variadas e criativas, que
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colocam o aluno como protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Essa modalidade
permite, ainda, a personalização das aulas de
diversas maneiras.
O apoio da família é fundamental na Educação Infantil, durante o ensino híbrido. Nos processos de interações o professor também atua
como um elo entre a escola e os alunos, devendo
observar quando há desinteresse da criança nas
atividades remotas ou, ainda, quando a família
está encontrando dificuldades para acompanhar
os estudos.
A seguir, confira algumas orientações que
são úteis neste momento:
•
Incentivar as famílias a participarem
ativamente das aulas;
•
Propor que a criança tenha um cantinho de leitura;
•
Investir na contação de histórias;
•
Investir em materiais tecnológicos,
como os livros digitais;
•
Montar atividades que resultem no
compromisso de devolvê-los nos momentos presenciais, como, por exemplo: materiais que foram produzidos em casa, desenhos e exercícios.

A BNCC NA EDUCAÇÃO INFANTIL E
ENSINO HÍBRIDO
A partir da implantação da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), ficou definido que
a alfabetização passaria a fazer parte da área
do conhecimento “Linguagens” e também dos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, o documento trouxe o entendimento de que
o aprendizado deveria ter uma continuidade entre os seguimentos da e Educação Infantil (CEI,
EMEI).
Outro aspecto que faz da BNCC um instrumento chave para a superação das barreiras da
alfabetização e letramento é que esse processo
tornou-se o foco integral dos professores de Educação Infantil.
Uma das principais características trazidas pela BNCC, e que inova nos processos de
aprendiz jogos e brincadeiras na construção do
indivíduo.

As possibilidades de transitar e criar com
os processos de brincar e aprender são imensas.
A BNCC atribui à brincadeira um papel direcionador para a constituição de valores coletivos e
para a cidadania.
O professor deve salientar, ainda, aspectos
da cultura brasileira, que pode ser feito por meio
da cultura, por exemplo, reforçando as diversas
identidades existentes e incentivando o respeito
aos diversos povos.
Ações dessa natureza podem e devem ser
inseridas nos jogos e brincadeiras da Educação
Infantil, como agentes transformadores dos atuais cenários. Um bom exemplo é a realização
de ações respeitosas e que insiram as culturas
africanas como parte estruturante da nossa história e sociedade.
Trazer elementos folclóricos, como, lendas,
músicas e jogos, é algo muito interessante para
a realidade brasileira. Estas, geralmente são coletivas, fortalecendo, assim, a socialização.
Certamente, muitas delas são adaptáveis
ao ensino híbrido, bem como: amarelinha, cabo
de guerra, cabra cega, entre outros. Mesmo dentro do ensino híbrido, de maneira lúdica, a criança pode usufruir dessas atividades, aprendendo
a trabalhar a empatia, a dividir e, mesmo que seja
com o grupo familiar, a ganhar e a perder.
Os jogos folclóricos ainda aproximam as
famílias, pois os pais e os avós, por exemplo,
talvez conheçam as brincadeiras e se divirtam
relembrando.
Essa orientação, além de facilitar o aprendizado oral, possibilita que o professor identifique
mais facilmente as dificuldades de cada aluno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para enfrentar as dificuldades do trabalho na Educação Infantil 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.
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 a sinergia entre todos
os responsáveis pela educação da criança. Afinal, a alfabetização e letramento na Educação
Infantil na versão remota exigiu o acompanhamento das famílias e demandou de toda a comunidade escolar muito jogo de cintura para se comunicar com os pequenos.
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BRINCADEIRAS E BRINQUEDOS NÃO ESTRUTURADOS COM A
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECICLÁVEIS, NATURAIS E SUAS
APLICAÇÕES NO DIA A DIA ESCOLAR
RESUMO: O presente artigo procura alternativas para crianças desenvolverem seu contato com a

natureza, utilizando recursos disponíveis no meio que a cerca e preservando o meio ambiente,
estimulando sua interação com elementos da natureza e comunidade. Pensando em conteúdos
direcionados a aprendizagens de forma lúdica que resultará em desenvolvimentos de habilidades
conforme a BNCC sugere. A experimentação desse recurso desde a infância por meio de
brincadeiras ou confecção de brinquedos, fazem com que as crianças cresçam mais críticas
e reflexivas, construindo a concepção que os recursos naturais são finitos e é necessária uma
postura ética frente a sustentabilidade. Para tanto é necessária uma oferta constante no currículo.
As brincadeiras existem há séculos, e por meio delas acontecem diversos aprendizados, inclusive
da cultura onde estão inseridos, regras, convívio social e linguagem. Ao construir seus próprios
brinquedos, ainda mais quando feitos de utensílios recicláveis e sucatas, as crianças desenvolvem
sua maneira única de ver o mundo, dando forma ao seu imaginário sendo protagonista em
sua aprendizagem e desenvolvendo um pensamento sustentável. Quando as crianças brincam
com elementos da natureza, elas se apropriam de novas descobertas e experiências positivas,
percebem características dos objetos, fazem comparações, descobrem e identificam sensações,
dessa forma aprendem mais sobre sua existência.

Palavras-chave: Brinquedos e Brincadeiras; Brinquedos não Estruturados; Brinquedos com sucatas;
Brincadeiras culturais; Brinquedos com Elementos da Natureza.
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INTRODUÇÃO

A

brincadeira é de grande importância na vida das crianças, por ela as crianças
aprendem a socializar, desenvolver pensamentos, questionar, se conhecer, conhecer seus limites, a compreender regras, apropriar-se de sua cultura, se desafiam
e criam problemas e soluções.
Atualmente, as crianças e jovens, vêm demonstrando um comportamento de desinteresse às brincadeiras. Entre vários fatores, é possível observar que os motivos mais frequentes
são: a falta de estímulos e a tecnologia.
Nota-se que a tecnologia parece ser mais atrativa devido ao efeito sonoro e visual que
ela proporciona. Jogos e brincadeiras virtuais têm seus benefícios, como o desenvolvimento
da inteligência, solução de problemas entre outros. Entretanto, pesquisas recentes demonstram um resultado preocupante. A geração de jovens atuais apresenta grandes dificuldades
em escrever, conversar e apresentar projetos orais, coordenação motora, sedentarismo e até
mesmo falta de expressões faciais.
Em vista da gravidade da situação, se faz necessário um resgate às brincadeiras corporais, pois estimula o desenvolvimento do indivíduo garantindo a qualidade de vida desde
sua infância até sua fase adulta.
Vale mencionar que as brincadeiras estimulam a criatividade e países extremamente
desenvolvidos em tecnologia e programação tem como base uma educação voltada ao uso
de brincadeiras e leitura antes de iniciar as atividades práticas nos computadores.
Desenvolver brincadeiras voltadas ao processo de desenvolvimento na área da Educação é fundamental para o bem-estar da criança e auxilia em seu crescimento.
Brinquedos culturais são brinquedos que vem a gerações fazendo parte da rotina da
vida das pessoas, algumas entraram no esquecimento, devido às novas tecnologias.
Entretanto, a brincadeira é uma precursora de aprendizagem, da cultura e desenvolvimento infantil.
Resgatar as brincadeiras e jogos tradicionais é de suma importância, porque além de
estimular a criança em seu aprendizado de forma autônoma e construtiva, aborda várias áreas do conhecimento, como a socialização, regras comum, raciocínio, coordenação motora,
equilíbrio e lateralidade, e a sua imersão na cultura em que está inserida.
Pensamentos sustentáveis devem ser construídos desde cedo, para as crianças adquirirem uma postura ética frente ao tema, e isso deve ser ofertado de maneira constante no
currículo escolar. Ao brincarem com sucatas de forma livre e espontânea as crianças criam
pensamentos e ideias quanto a importância de preservar o meio ambiente.
Ao construir os próprios brinquedos as crianças trabalham capacidades cognitivas,
aprendem a lidar com suas limitações, compreender sua realidade, lidar com conflitos e ter
um momento prazeroso e liberdade.
Ao pensar em desenvolver o eixo brinquedos e brincadeiras, deve-se atentar em pensar
a criança como protagonista do processo, proporcionando momentos que elas tenham suas
próprias experiências.
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BRINCADEIRAS E SEUS BENEFÍCIOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
De acordo com ROSSET et al. (2007. p.
31) “pelo brincar há movimentos, descobertas e investigações, dessa forma relacionamse com o mundo e aprendem”. ROSSET et al.
(2007. p. 31) ressalta ainda que há variadas
brincadeiras, entre elas: “Brincar com a natureza, brincar com o corpo, brincar com arte e
música, brincar com a cultura, brincar de faz
de conta, brincar de imitar, brincar de manipular entre outras”.
A brincadeira desenvolve a autonomia,
as crianças por si só brincam de forma espontânea desde muito cedo, seu primeiro
brinquedo é o corpo, e em seguida os brinquedos externos. A brincadeira nem sempre
está relacionada aos brinquedos industrializados, um objeto qualquer pode transformar-se
em inúmeras possibilidades de brinquedos e
brincadeiras.
A criança é um ser naturalmente curioso, logo, sucata, utensílios domésticos, elementos da natureza, instiga a imaginação e
interessa-as como um campo de grande possibilidade de conhecer e experimentar.
Essa abordagem pode ser vinculada a
toda a comunidade escolar, como as merendeiras, agentes, direção, integrando as crianças com os demais funcionários, e fazendo
um trabalho em conjunto,
O processo de aprendizagem segundo
Piaget é realizado através da organização
e da adaptação em um contexto de constantes transformações, realizando através
de interações com outros, consigo mesmo e com o ambiente. Na visão de Piaget
os seres vivos são todos inteligentes e
ser ou estar vivo é ser ou estar inteligente
(REIS, 2001. p.28).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As crianças aprendem muito mais em
lugares externos, pois pode ter uma observação qualitativa e quantitativa de diversos
elementos, as brincadeiras cantadas podem
ser mais prazerosas em lugar além da sala
de aula.
Quem nunca brincou de roda? As brincadeiras cantadas sempre estiveram presentes na infância das pessoas de várias gerações. Uma sugestão é fazer uma pesquisa
com a família e comunidade escolar sobre
quais brincadeiras realizavam em suas infâncias e conversar com as crianças sobre quais
gostariam de reproduzir.
“A cultura do brincar brasileira, tem uma
enorme diversidade de brincadeiras, como
as cantigas, parlendas e jogos tradicionais,
uma boa quantidade vem de origens dos indígenas, negros e europeus” (ROSSET et al.,
2007; p. 63).
Ao brincar, as crianças têm a oportunidade de se expressar, falar, cantar ou construir tridimensionais, tais ações denominam
as formas de expressão como gestual, verbal,
plásticas, dramática e musical (Brasília: MEC,
2012. BRASIL, p. 16).
Além de se apropria da sua cultura, raciocínios, formar sua identidade, aprender a
se relacionar, as brincadeiras cantadas estimula o cognitivo, porque é preciso se concentrar para utilizar diversas coordenações, e
já é de conhecimento que a criança aprende
muito mais utilizando o corpo, pois dessa forma constrói a consciência rítmica.
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PROJETOR DE ROLO DE PAPEL
HIGIÊNICO PARA A BRINCADEIRA
CANTADA: “BRILHA BRILHA
ESTRELINHA”

Na figura 2 abaixo é possível observar
o brinquedo já pronto para sua utilização.
FIGURA 2 – Bola de meia para realização da parlenda.

• Rolo de papel higiênico;
• Papel filme ou saquinho de mercado;
• Elástico.
Em um rolo de papel higiênico colocar
o papel filme ou saquinho enrolando na abertura do rolo, enrolar de forma que não se solte, em seguida fazer um desenho no plástico,
ou colocar por cima alguma imagem recortada em algum formato evidente, e utilizar uma
lanterna para formar a imagem. Observe a
figura 1.
FIGURA 1 – Projetor confeccionado.

FONTE – Imagem do autor.
Campos de experiências: corpo, gestos e movimentos. Habilidades contempladas: EIO1CG01 – EIO1CG02 – EIO2CG01
– EIO2CG02 – EIO2CG03 – EIO3CG01 –
EIO3CG03.
Bola de meia para a parlenda: batata
quente
• Jornal;
• Meia velha;
• Cola ou linha de costura e agulha
Amassar os jornais, até formarem uma
bola firme, em seguida envolver a meia, dando várias voltas, para prender a meia, pode
amarrar, costurar ou colar.

Fonte: Imagem do autor.
Campos de experiências: corpo, gestos e movimentos. Habilidades contempladas: EIO1CG01 – EIO1CG02 – EIO2CG01
– EIO2CG02 – EIO2CG03 – EIO3CG01 –
EIO3CG03.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
As contações de histórias é um momento agradável, ainda mais quando embaixo de
uma árvore, no jardim, ou em contato com a
natureza, por meio das histórias as crianças
assemelham-se e identificam-se com os personagens, aprendem valores e resolução de
problemas.
A contação de histórias e leitura são
momentos propícios para aprender a linguagem e inserir-se na cultura, compreender o
significado e sentido das palavras.
Conforme Magda Soares sugere: “[...]
a cultura se constrói primeiramente e fundamentalmente pela oralidade, e esta é condicionada, configurada por aquela. Em outras
palavras, não há cultura sem oralidade, e não
há oralidade sem cultura” (ARAÚJO, 2005. p.
245).
Pode – se usar diversos recursos, como
teatro de sombras feito de caixa papelão, ou
mesmo lençóis para as crianças usarem seus
corpos para fazerem a imagem da sombra,
construção de personagens, com sucatas,
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conversar com os agentes de limpeza sobre
os materiais reciclados disponível na escola e
elaborar um personagem, e esse personagem
participa sempre da história junto às crianças.
Os contos de fadas, são excelentes
meios para iniciar a contação de histórias, já
que as crianças se encantam pelo “era uma
vez” e o “felizes para sempre”, porque causa
sentimento de esperança, que tudo dará certo
no final, as fantasias contidas nesse gênero
ajudam a lidar com os diversos sentimentos
presente em si e o seu desenvolvimento emocional. É de grande importância utilizar os recursos visuais para a criança ter uma noção
ampliada sobre a história, e com os contos de
fadas há inúmeras ideias de possibilidades.
A criança tem contato com o mundo letrado desde tenra idade, que se dá com olhares, gestos, seguido da oralidade, desenhos e
construções tridimensionais, até chegar então
na escrita, os recursos visuais ampliam esse
processo de aprendizagem e se somam ao
que se compreende por letramento.

TEATRO DE SOMBRA
• Caixa de sapato, bolo;
• Folha de sulfite ou folha vegetal;
• Cola;

FIGURA 3 – Teatro de sombras. FONTE
– Materniarte, 2021.
Campo de experiência: escuta, fala,
pensamento e imaginação. Habilidades contempladas: EIO1EF02 – EIO1EF03 – EIO2EF02 – EIO2EF07 – EIO2EF08 – EIO3EF09.

CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS
Prato de papelão;
Jornal;
Cola;
Palito de churrasco.
No prato de papel desenhar rostos e
expressões, em seguida na parte de trás, colar o jornal dobrado formando um cabelo e,
por fim colar o palito de churrasco, conforme
pode ser observado na figura 4.
FIGURA 4 – Confecção de personagens históricos.

• Fita adesiva;
• Lanterna;
• Personagens: pode se usar moldes
prontos ou confeccionar com
papelão.
Fazer um recorte retangular na tampa
da caixa, em seguida colar o papel vegetal ou
folha de sulfite na parte recortada, decorar a
caixa conforme desejar, os personagens podem ser feitos de papelão, colocar a lanterna
atrás da caixa para forma luz e sombrear os
personagens. Na figura 03 apresenta o teatro
em andamento.

FONTE: Mara Melnik, 2016.
Campo de experiência: escuta, fala,
pensamento e imaginação. Habilidades contempladas: EIO1EF02 – EIO1EF03 – EIO2EF02 – EIO2EF07 – EIO2EF08 - EIO3EF02.
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BRINCADEIRA DE FAZ DE CONTA
Com essas brincadeiras as crianças desenvolvem a imaginação e criatividade, e não
precisa de muito para elas criarem brincadeiras
significativas, deixe a disposição delas, caixas,
cestos de roupas, rolos de papéis, e quando
menos espera elas já transformaram isso em
um barco ou em foguete, a oferta de vários
elementos estimula o desenvolvimento dessas
características e cria um espaço de exploração.
Durante a brincadeira de faz de contas,
elas vão aprendendo os papéis sociais, conhecer a si e seus sentimentos o que ajudará a
organizar e organizá-los, as relações com outras
pessoas, enfrentar seus medos, o que ajudará
futuramente a compreender situações de dificuldade, e expõe os dilemas e conflitos vividos.
A dramatização de situações imaginárias,
tanto nas brincadeiras de faz de conta quanto
na contação de história deve ser livre para que
a criança possa expressar suas emoções e seus
desejos. Quanto maior a diversidade de objetos
apresentados, mais auxílio de representação de
papéis terão, e assim ampliará o repertório das
brincadeiras (Brasília: MEC, 2012, BRASIL. p. 17).

BRINCADEIRA DE FAZ DE CONTA:
GUARDA-CHUVA DE ELEMENTOS
IMAGINÁRIOS

midade do guarda-chuva para fixar as imagens
ou o objeto no chão. Podemos assim utilizar
os instrumentos de duas formas: como um
ambiente de leitura lúdico para a contação de
história e/ou um ambiente de livre imaginação
e brincadeira. Na figura 5 demonstra claramente como o guarda – chuva pode se tornar um
elemento muito criativo para a atividade.
A)

FIGURA 5 – Guarda chuva como cantinho imaginário
FONTE – Mistura de Artes, 2021.

B)

• Guarda-chuva;
• Revistas ou Folhas sulfite;
• Desenho que a criança fez;
• Canetas;
• Lápis de cor;
• Giz de cera ou tinta, cola colorida.
• Decoração livre
•
Colocar imagens de revistas ou desenhos das crianças nas hastes, como planetas,
sol, lua, estrelas. Colocar os objetos utilizados
para a contação de história em uma esteira ou
tapete, criando assim um ambiente customizado. Fixar ou amarrar as hastes em cada extre-

FIGURA 6 – guarda-chuva com elementos imaginários
FONTE: Livro Conte e reconte histórias
com recursos recicláveis.
Campo de experiência: O eu, o outro e
o nós. Habilidades contempladas: EIO2O02
– EIO2O03 – EIO2EO06 – EIO2EO07 –
EIO3O02 – EIO3EO04.
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BRINCADEIRA DOS SENTIMENTOS
• Papelão ou prato de papelão;
• Tampinha de garrafa;
• Canetinhas.
No papelão desenhar uma silhueta de
crianças, podendo ser de menina e menino,
nas tampinhas de garrafa, desenhar diversas
expressões, e pedir para a criança ir colocando as expressões e relatar qual é a expressão
que está utilizando e o que ela significa.
FIGURA 07 – Brincadeira das emoções

FONTE – Gladys Willams, 2021.
Campo de experiência: O eu, o outro e
o nós. Habilidades contempladas: EIO1EO04
– EIO1EO05 – EIO03O01 – EIO3O04.

ATIVIDADES SENSORIAIS
Atividades sensoriais são ótimas formas
de aprendizagens. Por ela há diversos tipos
de estímulos tais como, os 5 sentidos, cognitivos, comunicação, social, emocional e motor.
Proposta como colocar à disposição
diversos elementos, de cores, texturas, tamanhos e formas, como: areias, farinhas, podendo ser feitas com cascas de alimentos assim
reaproveitar as cascas que seriam destinadas
ao lixo, como a da cenoura e beterraba e
deixá-los manusear, experimentar e fazer diversos desenhos que estão apenas em seu
imaginário, dando forma, manuseando e conhecendo livremente a textura.

A água, é uma ferramenta formidável
para trabalhar os sentidos pois, podem sentir
diversas temperaturas e entenderem suas multiformes, mostrando que ao cozinhar, a água
evapora, pode-se levar até a cozinha da escola, para fazerem a observação, obviamente em
uma distância segura, e depois a transformação
dessa mesma água em gelo, e o que acontece
com o gelo, fora da geladeira, levantando hipótese e aprendendo sobre as transformações da
natureza.
Levantar o questionamento o que aconteceria se misturasse a farinha com água, qual
textura que se formará, qual o sabor, estimulando o paladar, deixando-os experimentarem a
farinha grudando nas mãos, e observar a sensação que isso causa neles. O interessante é deixá-los explorarem como quiserem os materiais.
Outra sugestão, é colocar em uma caixa
qualquer, diversos materiais como, algodão, lixa
de unha, pedras, papéis, retalhos de tecidos,
que utilizarão para manuseio e conhecimento
táteis, ou mesmo um painel sensorial onde poderão tocar, isso ocasionará uma colaboração
da percepção de mundo e levar a criança raciocinar por si mesma, refinando os sentidos.
Segundo ROSSET, et al. (2007. p. 105),
“não se pode limitar a experimentação e investigação das crianças por acreditar que não há
materiais adequados ou suficientes”. São diversos os recursos que possibilitam experiências,
como sucatas, elementos da natureza e utensílios domésticos.

SENTINDO AS TEXTURAS
• Farinhas de cascas de legumes;
• Beterraba;
• Cenoura;
• Berinjela;
• Borra de café;
• Recipientes para colocar cada farinha separadamente.
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Primeiramente devemos lavar bem os
legumes e deixar secar bem. Em seguida,
descascar e levar ao liquidificador e bater
bem até virar uma farinha. Colocar nos recipientes.
A atividade é oferecer às crianças as
farinhas para que elas possam tocar e experimentar cada uma separadamente e estimular
sua sensibilidade.
É possível também com um pouco de
água e amido de milho transformar esta farinha em tinta natural como é visto na figura 7.
A)

5.2 Painel sensorial
• A base pode ser feita com tecido ou
papelão;
• Diversos elementos com texturas,
como: lixa de unha, algodão;
• Retalhos de tecidos;
• Palito de sorvete;
• Pedras;
• Folhas;
• Papel alumínio.
A base do painel pode ser em papelão ou tecido, fazer um cenário, e colocar os
elementos com texturas, exemplo: rio de papel alumínio ou celofane, casa com palito de
sorvete, árvore com folhas de plantas, etc.
Observe a figura 8. O importante é deixar diversos materiais para as crianças tocarem e
sentirem.

FIGURA 08 –Farinhas de cascas de legumes, frutas e elementos da natureza
FONTE – Decoração sem dúvida, 2021.

B)

Figura 10 – Painel sensorial utilizado
para recriar um pequeno sítio.
FIGURA 9 – Tinta Natural
FONTE – Coruja Pedagógica, 2021.
Campos de experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Habilidades contempladas: EIO1ET01 – EIO1ET02 – EIO1ET03 – EIO1ET04 – EIO1ET05
– EIO2ET01 – EIO2ET05 – EIO302.

FONTE – Cantic, 2021.
Campo de experiência: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Habilidades contempladas: EIO1ET01 – EIO1ET05 – EIO2ET01 – EIO2ET05.
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MUSICALIZAÇÃO
Ouvir e produzir sons, altos, baixos, decorridos de movimentos e uso de recursos
corporais, elementos da natureza, sucatas, diversos materiais e de repertório musical, ampliam as experiências das crianças (Brasília:
MEC, 2012. BRASIL. p. 19).
A musicalização é também uma parte
importante na vida das crianças, já que os
sons estão presentes no corpo humano, é
interessante eles notarem que seus corpos
fazem uma variedade de som, e tudo ao redor
possui som, inclusive poluição sonora.
Coscarelli (2012. p. 7) diz que “parte da
integração com o mundo se dá por meio da
percepção de sons e movimentos”. Notamos
diversos sons da natureza tais quais: os sons
do vento, água da chuva, cantos dos pássaros, sonorização de outros animais, e também
os produzidos por elementos como a buzina
de automóveis, máquinas, relógio, telefones,
vozes etc.
Levar a criança perceber os sons que
a cercam, ampliam seus conhecimentos, e
estimular seus sentidos, o que desempenha
um papel fundamental na fala e escrita, já que
a falta de memória auditiva repercute em problemas de linguagem e em baixo repertório,
por isso o treinamento lúdico desse sentido
resultará em facilidade na sua memorização.
Parlendas, brincadeiras cantadas, rimas e
brincadeiras rítmicas ajudaram na construção
de repertório e na oralidade.

Partir de alguma música, parlenda ou
brincadeira que a criança já traga de sua memória, além de interessar mais pela vivência,
ela relacionou a atividade com o mundo em
seu entorno, e assim facilitará sua aprendizagem e sua assimilação, portanto fazer uma
pesquisa com as famílias sobre quais músicas
marcaram sua infância e quais reproduzem
com os filhos, aproxima a família da escola,
resgata cultura e faz conhecer o ambiente em
que a criança está inserida.
A musicalização é a forma como o indivíduo experimenta e vivencia a música,
musicalizar é dar acesso e condições
para que a criança compreenda o que se
passa no plano de expressão e de significado, e proporcionar ferramentas básicas
para compreensão e utilização da música
como forma de linguagem, e de manifestação cultural e folclórica (CASCARELLI ,
2012, p. 5).

Uma maneira de ensinar sobre o som
dos corpos são brincadeiras musicais, onde
podem usar o corpo para fazerem sons. A
produção de instrumentos também é válida,
e pode-se contextualizar e ressignificar os
instrumentos. E eles gostam de instrumentos
feitos por eles e com suas características.
Sem contar os inúmeros utensílios domésticos que podem virar instrumentos musicais tais como: Panelas viram bateria, colheres viram baquetas, tampas viram pratos,
copos com água viram instrumentos de sopro
etc.

A criança começa a se envolver com
o universo sonoro antes mesmo de nascer,
desde o ventre materno, já tem contato com
a sonorização, batidas cardíacas, vozes externas, incluindo a materna, as cantigas para
acalentar, são contatos que a criança tem
com o mundo sonoro (ROSSET, et al, 2007.
p. 143).
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CAIXINHA MUSICAL E CASTANHOLA CAIXINHA MUSICAL
• Uma caixa de pizza;
• Grãos;
• Cola;
• Decoração conforme imaginação;
Castanhola;
• Papelão;
• Duas (2) tampinhas de metal de garrafa.
Construindo a Caixinha musical: Abrir a
caixa de pizza e colar diversos grãos dentro,
tais quais, milho, feijão, arroz, etc. Fechar a
caixa pode colar e decorar conforme quiser,
usando tinta e papéis diversos. A figura abaixo demonstra o instrumento tambor do oceano sendo confeccionado.

FIGURA 11 – instrumento Tambor do
oceano
FONTE – Caixinha Musical, 2021.
Campo de experiência: traços, sons,
cores e formas. Habilidades contempladas: EIO1TS01 – EIO1TS02 – EIO1TS03 –
EIO2TS01 – EIO3TS01.
Criando a castanhola: cortar um retângulo de papelão e dobrar ao meio de forma
que dê para encaixar as tampinhas, colar as
tampinhas uma em cada ponta para que ao
fechar elas fiquem sobrepostas e assim fazer
som, decorar o papelão conforme imaginação
conforme é apresentado na figura 12.

FIGURA 12 – Castanhola em forma de
animal
FONTE – Dicas culturais Santi.
Campos de experiências: traços, sons,
cores e formas. Habilidades contempladas: EIO1TS01 – EIO1TS02 – EIO1TS03 –
EIO2TS01 – EIO3TS01.

ARTES VISUAIS
Existem infinitos materiais de fácil acesso, com potencial artístico para se usar e reutilizar.
Crianças têm muito apreço por tudo
que envolve tinta e água, e essa é uma ótima
forma de explorar as cores e formas, assim
elas poderão deixar suas marcas, os carimbos com diversos elementos, como frutas, legumes, verduras que seriam descartados ou
pedras, folhas e reciclados, são excelentes
ideias.
“Confeccionar carimbos com legumes,
frutas e sucatas, as crianças aprendem a criar
soluções problemas, além de ampliar as possibilidades expressivas, e fugindo de padrões
estereotipados e limitantes” (ROSSETTI et al,
2007. p. 105).
Usar o barro ou argila para construção
de objetos tridimensionais, são oportunidades
de expressão pessoal.
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“A modelagem, construção, expressões
artísticas tridimensionais também fazem parte
do campo artes visuais e trabalham diferentes
habilidades cognitivas e motoras” (ROSSET
et al. 2007. p. 99).
Assim como a massinha, a modelagem
com elementos naturais como barro ou argila, proporciona construção de pensamentos, organização de ideias e elaboração de
produções e representatividade. Segundo a
orientação do Ministério da Educação:
O brincar com massinhas, barro, argila,
pintar, fazer colagens, construções com
diferentes objetos, desenvolvem linguagens plásticas ligadas a experiência de
cunho social, motora e sensorial prazerosa, que auxilia na expressão criativa e valoriza a autonomia (Brasília: MEC, 2012.
BRASIL. p.18).

De acordo com ROSSET, (et al, 2007. p.
99), fazer construções com blocos, e sucatas,
amassar e modelar barro, massa caseira ou
mesmo a massinha industrializada, desafia
a criança a amolecer, separar e unir partes,
achatar, enrolar e experimentar tamanhos e
proporções, acionando o pensamento espacial, o posicionamento e a orientação.

CONSTRUÇÃO TRIDIMENSIONAL COM
BARRO
• Terra;
• Água;
• Recipiente grande para moldar a terra.
Colocar a terra em um recipiente ou
numa superfície lisa e seca. Despejar aos
poucos um montante de água para ir formando uma massa argilosa, semelhante a uma
massa de modelar. Usar a imaginação para
fazer panela, bonecos, vasos, tigelas, talheres
e semelhantes, conforme é representado pela
figura 13.

FIGURA 13 – Confecções com terra e
água para estimular o conceito tridimensional.
FONTE – Colégio Clarisse, 2021.
Campos de experiências: Traços, sons,
cores e formas. Habilidades contempladas:
EIO2TS02 – EIO3TS02.

CARIMBOS DE ELEMENTOS DA
NATUREZA
• Folhas de árvores ou plantas;
• Pedras;
• Legumes que seriam descartados;
• Tintas caseiras com cascas de legumes.
Utilizando um pincel, passar a tinta no
elemento desejado. Sobrepor o elemento pintado na folha de papel, como se fosse um
carimbo. Pressionar com a palma da mão e
Em seguida retirar o elemento e observar o resultado, assim como é descrito na
figura 14.

Figura 14 – Estampas de caule de plantas criando uma estampa natural.
FONTE – Imagem do autor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os brinquedos e brincadeiras ensinam, estimulam, socializam, fazem se conhecer, expressar, gerar questionamentos, desperta curiosidade, promove experiências e compreensão
de mundo,
Brincadeiras fazem parte de qualquer cultura, promove interação e aprendizagens, trazem significados e ressignificados, faz conhecer a linguagem, seus significados e compreensão, resgata
patrimônio lúdico cultural, promove descobertas e saberes. (ROSSETTI et al., 2007. p. 267).
A brincadeira de alta qualidade faz diferença na experiência presente e futura, contribuindo de
forma lúdica para a formação integral das crianças. As crianças brincam de forma espontânea,
em qualquer lugar e com qualquer coisa, mas há uma diferença entre uma postura espontaneísta
e outra reveladora de qualidade. A alta qualidade é o resultado da intencionalidade do adulto que
ao implementar o eixo brinquedos e brincadeiras, procura oferecer autonomia às crianças para
exploração dos brinquedos e a recriação da cultura lúdica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DO Brasília: MEC, 2012. BRASIL. p. 8).

Não adianta ter apenas brinquedos e brincadeiras se não houver um adulto interventor
ao lado, para ajudar a direcionar as brincadeiras, levantar hipóteses e levar as crianças a
pensarem por si, construindo pensamentos e ideias.
Os brinquedos não estruturados trabalham imaginação, construção, criatividade, dão
forma a interiorização, expressa e faz conhecer a si, e o que há no universo. O entusiasmo
de construir algo próprio, promove a segurança em e a confiança em si. É interessante observar como materiais alternativos, como sucatas, ganham objetivos e formas diferentes nas
mãos das crianças, com isso elas expressam sua forma única de ver o mundo que a cerca.
A natureza é cheia de elementos que podem enriquecer o brincar da criança, e o reutilizar,
demonstra a importância desde cedo com o meio ambiente.
Crianças que não têm acesso a estímulos corporais e brincadeiras coletivas, tendem a
ter mais dificuldades de socialização. E, crianças que passam muito tempo apenas no mundo virtual, tendem a ter dificuldades de associar situações reais e sofrem muito na questão
da socialização. Através de estímulos a criança passa a se interessar mais pelas atividades
corporais e ao perceber sua evolução, passa a querer ser mais participativa e percebe como
é interessante e há um envolvimento muito maior.
A infância é uma fase demasiadamente curta, por isso devemos garantir e promover
momentos de qualidade para seu amadurecimento e desenvolvimento, caso contrário deixaremos de cumprir nosso papel quanto a educador, pais, responsável e sociedade.
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A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem seu foco centrado na importância da brincadeira na Educação
Infantil, pois é através das brincadeiras que a criança descobre possibilidades de vivenciar
o mundo e de posicionar-se diante dele. Com isso buscou-se investigar as concepções dos
professores frente à importância do ato de brincar, desse modo a pesquisa teve como objetivo
geral investigar a importância do brincar no desenvolvimento integral das crianças na educação
infantil. Especificamente objetivou-se (a) observar a participação das crianças durante os
momentos de brincadeiras livres e dirigidas e (b) analisar quais são as suas brincadeiras favoritas.
A metodologia adotada foi através da abordagem qualitativa, e seu procedimento metodológico. A
partir dos dados analisados nesta pesquisa, pode-se considerar que a brincadeira está presente
nas vivências diárias destas crianças e perceber que as concepções da professora vão ao
encontro das teorias dos autores pesquisados, tendo sua prática docente voltada à criança, à
ludicidade, à imaginação e às brincadeiras. Sabemos que brincando a criança desenvolve sua
criatividade, sua imaginação, sua autoestima, e seu pensamento lógico. Portanto, essa pesquisa se
fundamenta na tese de que brincar é muito importante para o desenvolvimento das crianças, pois
a brincadeira constrói a personalidade da criança, tornando-se um adulto equilibrado fisicamente,
quanto emocionalmente.

Palavras-chave: Brincadeira; Educação Infantil; Mediação.
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INTRODUÇÃO

A

temática da pesquisa tem seu foco centrado na importância do ato de brincar
na Educação Infantil, pois é através das brincadeiras que a criança descobre
possibilidades de vivenciar o mundo e desenvolve sua criatividade, afastando-se
do mundo real, criando e recriando histórias. Deste modo ela aprende a construir e respeitar
regras, a argumentar, a questionar e se posicionar diante do mundo que a cerca.
E é função da Educação Infantil proporcionar momentos de cuidado e educação, proporcionando atividades e brincadeiras que desenvolvam a aprendizagem e o desenvolvimento
integral das crianças.
Diante do exposto, apresenta-se como problema de pesquisa: Quais são as concepções
dos professores frente à importância do ato de brincar na Educação Infantil?
Desse modo, a pesquisa teve como objetivo geral investigar a importância do brincar no
desenvolvimento integral das crianças na Educação Infantil. Especificamente objetivou-se a)
observar a participação das crianças durante os momentos de brincadeiras livres e dirigidas;
b) analisar quais são as suas brincadeiras preferidas.
Em situações do seu dia a dia, brincando, experimentando e interagindo em relatos de
como vê a importância do brincar na Educação Infantil. Conforme Boni e Quaresma (2005,
p. 71) acerca da observação:
A Observação também é considerada uma coleta de dados para conseguir informações
sobre determinados aspectos da realidade [...]. A observação também obriga o observador
a ter um contato mais direto com a realidade.
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A PRESENÇA DE ATIVIDADES LÚDICAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A presença de atividades lúdicas na
educação infantil é muito importante para o
desenvolvimento da criança, pois o brincar assume papel fundamental em sua vida, como
forma de interação social, desenvolvendo e
possibilitando a aprendizagem.
Sendo a brincadeira uma ferramenta
pedagógica fundamental a ser utilizada por
nós educadores, pois toda brincadeira independente de ser livre ou dirigida traz consigo
um aprendizado.
É fundamental que o educador entenda
a importância de ser um motivador desse processo educacional. É essencial que a escola
tenha profissionais preparados e qualificados
que defendem a prática do brincar na educação infantil.
A Educação Infantil é o tempo e o espaço onde deve ser oferecida à criança a chance de descobrir-se, brincar, fantasiar, imaginar, pular correr, cantar, dançar, ouvir e contar
histórias, fazer amizades.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL,
2010, p.18):
A proposta pedagógica das instituições
de Educação Infantil deve ter como objetivo
garantir à criança acesso a processos de
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes
linguagens, assim como o direito à proteção,
à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito,
à dignidade, à brincadeira, à convivência e a
interação com outras crianças.
A presença das atividades lúdicas, que
contemplam o brincar nas instituições de Educação Infantil é muito importante para o desenvolvimento integral da criança. É na escola que
a criança entra em contato com as diferenças
sociais e culturais existentes no grupo, amplia
seus conhecimentos, é este o espaço onde a
criança tem a possibilidade de interagir.

É na primeira infância, que a criança
vivencia e realiza as mais profundas hipóteses e descobertas sobre o mundo. Pois a
aprendizagem da criança inicia-se desde o
seu nascimento, da interação que estabelece
com o mundo que acerca.
Segundo os Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (1998, v.2,
p.22): Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia.
O fato de a criança, desde muito cedo,
poder se comunicar por meio de gestos, sons
e mais tarde representar determinado papel
na brincadeira faz com que ela desenvolva
sua imaginação.
Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes,
tais como a atenção, a imitação, a memória,
a imaginação. Amadurecem também capacidades de socialização, por meio da interação
e da utilização e experimentação de regras e
papéis sociais.
É através do brincar que a criança
aprende a elaborar níveis mais complexos do
seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em
que brinca, inconscientemente ela aprende.
As brincadeiras são valiosas para o
desenvolvimento cognitivo da criança, é no
brincar que ela desafia-se, enquanto experimenta, amadurece e desenvolve suas habilidades. Na brincadeira ela vai muito além do
seu comportamento habitual para sua idade.
A Zona de Desenvolvimento Proximal é
um conceito importante na teoria de Vygotsky
(2007). O autor determina dois níveis de desenvolvimento: o real e o potencial.
O real representa as atividades que a
criança já consegue realizar sozinha; o potencial representa as atividades que a criança
tem capacidade de realizar, porém ainda não
as faz.
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Encontra-se entre estes dois níveis de
desenvolvimento, portanto é essencial para
o aprendizado criaram-se zonas de desenvolvimento proximal. Através da brincadeira
é possível que o professor possa intervir e
mediar a zona de Desenvolvimento Proximal,
de suas crianças, para que possam construir
novas aprendizagens.
É de suma importância que o professor
proporcione às crianças atividades estimuladoras, que estejam além do que a criança
saiba no momento, isso é essencial para que
a criança construa novos saberes e aprendizados.
Vygotsky (2007, p.134) afirma que o
brincar estimula a aprendizagem, potencializando na criança uma zona de desenvolvimento proximal. Na brincadeira: a criança
sempre se comporta além do comportamento
habitual de sua idade, além do seu comportamento diário; no ato de brincar é como se ela
fosse maior do que ela é na realidade.
Através da brincadeira a criança desenvolve sua identidade e sua autonomia, quanto
mais a criança for estimulada a brincar, mais
ela irá se desenvolver satisfatoriamente rumo
à independência, adquirindo cada vez mais o
controle do seu corpo, de seus movimentos,
gestos e atitudes.
De acordo com Kishimoto (2002,
p.151): A brincadeira tem papel preponderante na perspectiva de uma aprendizagem exploratória, ao favorecer a conduta divergente,
a busca de alternativas não usuais, integrando o pensamento intuitivo.
Brincadeiras com o auxílio de um 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 situações.

Sendo assim acredita-se que a criança
aprende brincando, o adulto não deve somente oferecer à criança brinquedos. É fundamental que o adulto participe com ela de suas
brincadeiras, organizando e planejando suas
atividades a fim de proporcionar o desenvolvimento da criatividade da criança.
Diante disso, Kishimoto (2008, p.1) afirma que a criança não nasce sabendo brincar,
ela precisa aprender, por meio das interações
com outras crianças e com os adultos. Ela
descobre em contato com os objetos e brinquedos certas formas de uso desses materiais.
Observando outras crianças e as intervenções da professora ela aprende novas
brincadeiras e suas regras. Sem dúvidas o
brincar faz parte do mundo infantil, as escolas de educação infantil devem disponibilizar
de espaços adequados para que as crianças possam ter autonomia no brincar, sendo
os materiais de fácil acesso a criança, como
prateleiras baixas e ao seu alcance, com brinquedos coloridos, de várias formas e texturas,
fantoches, jogos de encaixe, livros, etc.
Durante a brincadeira a criança sente
prazer e isso é fundamental, pois através da
brincadeira ela aprende. Além disso, segundo
Vygotsky (2007, p. 117) no ato de brincar,
[. . .] a criança segue o caminho do menor esforço – ela faz o que mais gosta
de fazer, porque o brinquedo está unido
ao prazer e, ao mesmo tempo, aprende a
seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte,
renunciando ao que ela quer, uma vez que
a sujeição a regras e a renúncia à ação
impulsiva constitui o caminho para o prazer no brinquedo (VYGOTSKY, 2007).

Este é o caminho que o profissional que
atua na área da Educação Infantil deve trilhar,
é de extrema importância que haja uma relação entre os objetivos a serem alcançados
com a forma lúdica de ensinar, a prática pedagógica e a brincadeira devem andar juntas.
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A Educação Infantil é o auge das descobertas, sendo assim a brincadeira nesta
fase é peça essencial no processo de ensino
aprendizagem.
As brincadeiras devem ser oferecidas
às crianças nas instituições de educação infantil, principalmente nos ambientes externos,
onde as crianças criam seus próprios espaços para as diferentes brincadeiras.
A brincadeira é uma linguagem natural
da criança, que a torna ativa e criativa, oportunizando os relacionamentos. O profissional,
o educador deve compreender que o seu papel é de ser o mediador desse processo de
ensino e aprendizagem.
O professor precisa estar preparado e
capacitado para direcionar as atividades, para
proporcionar momentos e condições para
que a criança possa criar e recriar. Acima
de tudo o educador precisa acreditar no brincar, tornando essa ferramenta indispensável
no desenvolvimento do educando, apresentar
diferentes metodologias, inovar e contextualizar com a realidade.
Através do brincar e das atividades lúdicas a criança desenvolve o gosto pelo conhecimento, pois através do prazer, a criança
libera suas emoções e liberta sua criatividade, tornando-se sujeito ativo da construção da
aprendizagem, construindo e reconstruindo,
criando e recriando, o mundo em que deseja
viver.
A criança é um sujeito histórico que está
inserido em uma sociedade na qual compartilha de inúmeras experiências culturais. Conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB 9394/96, art.29, a Educação
Infantil define-se como a primeira etapa da
educação básica, tendo como finalidade o
desenvolvimento integral das crianças de 0 a
5 anos e 11 meses de idade.
Desse modo, acredita-se que é nesta
fase que a presença das atividades lúdicas
tornam-se mais importantes. O brincar é uma
das atividades fundamentais para o desenvol-

vimento da identidade e da autonomia, sendo
que as primeiras interações da criança ocorrem através das brincadeiras.
Quando questionada em que momentos acontecem as brincadeiras em sala de
aula a professora entrevistada respondeu que,
organiza as brincadeiras de maneira a contemplar a alegria e a satisfação das crianças
para que as variadas formas contribuam decisivamente no desenvolvimento da criança.
Assim, na rotina organizada é contemplada a
brincadeira livre, direcionada e de regra.
As observações realizadas na turma
fica evidente a organização e a presença da
professora nas brincadeiras, sendo que as
crianças são estimuladas a brincar, experimentar, cantar, dançar, conhecer o mundo
criando e respeitando regras.
Percebe-se claramente que o envolvimento da professora no momento da brincadeira faz a diferença e torna o brincar uma
atividade educativa e divertida. O brincar
orientado e participativo é diferente do “agora
vocês podem brincar”.
A atividade dirigida e o envolvimento da
professora torna prazerosa a aprendizagem.
Buscando saber as preferências das crianças
referentes às brincadeiras livre ou dirigidas,
descobriu-se que,
As crianças preferem “brincar”, ainda
que as brincadeiras livres lhes proporcionem
a imaginação, o faz de conta e o estímulo à
auto expressão, e as brincadeiras dirigidas
propõem a elas o aprender brincando, o construir e o reconstruir.
Podemos observar através deste relato
que as crianças gostam de ambos os tipos
de brincadeiras, tanto as livres quanto as dirigidas. Percebe-se que quando brincam livremente a imaginação invade o mundo da
criança, mas também surgem muitos atritos,
brigas e disputas por brinquedos.
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Quando dirigidas às crianças seguem
outro tipo de comportamento. Nesse sentido,
o professor deve ter conhecimento para possibilitar a variedade das atividades, planejando-as antecipadamente, buscando resultados.
Questionou-se ainda quais os brinquedos e os espaços disponíveis na escola para
as brincadeiras A escola carece de brinquedos e jogos, porém a construção dos mesmos oferece às crianças o desejo de brincar.
Os espaços são divididos entre o parquinho com brinquedos como: balanços escorregam, gangorras, caixa de areia, etc.; o
saguão e o pátio dos fundos do ginásio onde
se realizam no período esportivo as brincadeiras de roda, jogos de bola, etc.
A resposta demonstra a boa vontade da
professora em confeccionar junto às crianças
os brinquedos e jogos que a escola não disponibiliza, a fim de que esta carência de recursos não os impeça de brincar. Neste sentido,
o professor precisa ser criativo, buscar auxílio
dos pais, incentivando a construção de brinquedos através de projetos, realizando campanhas de arrecadação junto à comunidade
e parcerias com alunos de outras turmas.
Há inúmeras possibilidades, afinal não
é preciso de materiais sofisticados e caros,
podem ser simples, cabe ao educador preparar e organizar espaços e materiais para a
sua aula.
As brincadeiras que as crianças mais
realizam dentro do cotidiano escolar observado são as seguintes: constroem castelos
na caixa de areia, jogam bola, participam de
brincadeiras de roda, como “a canoa virou”,
lego, casinha, passa anel, pega-pega, cabra-cega, cobrinha com corda, atividades com
bambolês, entre outras.
Quando questionada se considera que
o brinquedo contribui para a construção do
conhecimento, a resposta foi a seguinte: Sim.
Certamente, o brinquedo oferece à criança a
oportunidade de criar e recriar e obter o seu
próprio aprendizado. Os brinquedos são par-

ceiros que desafiam a criança possibilitando
as descobertas e proporcionando o aprender
fazendo.
A utilização de materiais concretos, formas coloridas, jogos, brinquedos, são essenciais neste período, pois contribuem para a
formação intelectual de forma desafiadora e
prazerosa.
Segundo Vygotsky (1998) com o brinquedo a criança ultrapassa limites que lhe
são preestabelecidos, interpreta situações,
incorpora e altera significados.
Portanto os brinquedos são grandes parceiros das crianças, pois brincando a criança
estimula a sua curiosidade, proporcionando o
seu amadurecimento cognitivo, a criança dá
vida aos objetos em suas brincadeiras, uma
simples caixa de papelão pode tornar-se um
carro, um castelo, uma casa. É de extrema
importância que o educador permita que a
criança explore os objetos, e incentive-os a
brincar, a imaginar, criar e recriar situações.
Observa-se através de seus atos que
a professora titular pesquisada acredita na
importância da brincadeira na Educação Infantil e destaca-se a fala: A importância do
brincar na Educação Infantil é valiosa, pois
a criança enquanto brinca naturalmente desenvolve suas habilidades, experimenta e vai
aprendendo de forma verdadeira e prazerosa
adquirindo aprendizagem, pois este brincar
fornece a ela a possibilidade de construir brincar desenvolve na criança uma aproximação
entre o mundo real e a fantasia.
O cuidado da professora regente ao
organizar as brincadeiras e a sua presença
nas mesmas é agregadora e estimulante, pois
não se restringe a observar e ofertar brinquedos. Ela intervém no brincar, participando,
separando brigas, estimulando na atividade
mental, social e psicomotora das crianças da
turma.
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Existem ainda muitas falhas quanto ao
termo ludicidade. Para muitos profissionais o
lúdico acaba sendo somente deixar a criança
brincar, ocupando-a para que esse momento
possa arrumar salas, trabalhos e outros.
O exercício do brincar é uma forma fundamental no desenvolvimento e na aprendizagem do ser humano, em qualquer fase da
vida. O lúdico possibilita e facilita a apropriação de significações pela criança.
Cabem ao professor explorar recursos e
materiais, espaços e ambientes que facilitem
as ações recreativas e educativas. Através do
lúdico o educador pode conhecer a realidade
do seu grupo de crianças, seus interesses e
necessidades.
Podemos perceber na hora do brincar
aspectos que podem ser trabalhados com objetivos claros, questão de limites, ansiedade,
autonomia, raciocínio lógico e criatividade,
cabe ao educador definir qual atividade mais
adequada para a ação educativa.
O brincar possibilita assim que haja
interações entre as crianças, mas também
acontece com adultos. Esse simples e complexo ato de brincar favorece para que seja
desenvolvida a parte cognitiva, motor, afetividade e a sociabilidade da criança.
É através do brincar que a criança tem
contato com a realidade cultural em que vive,
tem assim condições de ir aos poucos incorporando as regras sociais já estabelecidas.
Pois nesse momento, as brincadeiras vão trazendo à tona hábitos, valores que fazem parte
do grupo ao qual pertence.
No mundo lúdico estão incluídos os
brinquedos, as brincadeiras e também jogos,
que são utilizados na educação infantil como
riquíssimo material didático e pedagógico.
Brinquedos não são utilizados apenas
para o desenvolvimento de processos psíquicos, mas auxiliam para que adquira conhecimento do mundo físico e seus fenômenos, e
para qual finalidade foram construídos, enten-

do assim o comportamento humano, como se
relacionam e seus hábitos culturais.
Quando brincam internalizam o que
aprenderam, com isso elaboram suas emoções, sentimentos, pensamentos. Durante o
momento em que as crianças brincam devem
acontecer as intervenções para novas situações. Podem também ser ensinadas novas
brincadeiras, contribuindo assim para a construção do conhecimento da criança,
A busca do saber torna-se importante e
prazerosa quando a criança aprende brincando. É possível, através do brincar, formar indivíduos com autonomia, motivados
por muitos interesses, capazes de aprender rapidamente (LUCENA, 2009, p.9).

Através do brincar, a criança passa a
conhecer-se a si mesma e aos outros com
quem interage, além de desenvolver a linguagem e aprender normas de convívio social e
hábitos culturais.
Lucena (2009, p. 1) afirma que “a atividade lúdica é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, desta forma, torna-se
uma maneira inconsciente de se aprender, de
forma prazerosa e eficaz.”
Pode-se afirmar que a criança, se relaciona com o mundo executando tarefas em
forma de brincadeiras. Através do brincar, a
criança estabelece relações de reciprocidade
com as demais baseadas nas experiências de
vida que cada uma traz consigo.
A partir das interações construídas e vivenciadas com outras pessoas e o meio em
que vivem é que as crianças constroem o
conhecimento.
Segundo Benvenuti (2012, p.6) “Brincando, a criança aprende, se diverte, exercita
o seu corpo, e ainda, constrói o conhecimento”.
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O conhecimento não se constitui em cópias da realidade. É fruto de um intenso
trabalho de criação, significação e ressignificação. Compreender, conhecer e
reconhecer o jeito particular das crianças
serem e estarem no mundo é o grande
desafio da Educação Infantil e de seus
profissionais. Embora os conhecimentos
derivados da Psicologia, Antropologia,
Sociologia, Medicina, etc. possam ser de
grande valia para desvelar o universo infantil apontando algumas características
comuns de ser das crianças, elas permanecem únicas em suas individualidades e
diferenças (BENVENUTI 2012, p.6).

De acordo com Antunes a criança que
joga antecipa seus conhecimentos adquire
uma visão ampla do mundo que a cerca.

Para tanto, se faz necessário que a prática docente esteja apta a inovar e propiciar às
crianças atividades significativas que facilitem
a construção de novos conceitos, definições
e experiências frente ao novo mundo, trazendo a este um novo significado e facilitando a
aquisição do conhecimento,

Olhando em outra direção, Jean Piaget
destaca a ação sobre o brincar como
elemento que estrutura a situação simbólica inerente à brincadeira. A criança que
brinca está desenvolvendo sua linguagem
oral, seu pensamento associativo, suas
habilidades auditivas e sociais, construindo conceitos de relações espaciais e se
apropriando de relações de conservação,
classificação, seriação, aptidões visuo-espaciais e muitas outras (BENVENUTI
2012, p.19).

A todo o momento, estamos em contato com o conhecimento, e a escola, que
atualmente é vista como espaço de formação humana, deve se atentar para não
“atropelar” e/ou inibir as inquietudes dos
educandos, para que assim não seja vista
pelos mesmos como espaço desagradável e rotineiro, e sim espaço atraente e
cheio de novas descobertas e realizações
(BENVENUTI 2012, p. 7).

Ao ingressar na escola, a criança deixa
o ambiente familiar para se aventurar em um
novo espaço, repleto de regras e afazeres a
serem cumpridos. Acredita-se que se a escola não propiciar à criança atividades lúdicas,
o impacto sofrido por ela será marcado por
diversas situações de frustração durante a
vida escolar,
Uma criança que joga antes de tudo o
faz porque se diverte, mas dessa diversão emerge a aprendizagem e a maneira
como o professor, após o jogo, trabalhar
suas regras pode ensinar-lhe esquemas
de relações interpessoais e de convívios
éticos (BENVENUTI 2012, p.11).

Tem que haver regras, pois através delas a criança consegue evoluir e adquirir entendimento e compreensão nos ensinamentos propostos. Quando a criança combina
as regras do jogo juntamente com mediador,
ela se depara com uma forma de expressão,
visão colocando suas emoções e concentrações e assim adquirindo grandes descobertas e desenvolvendo o social e cognitivo cada
vez mais,

Piaget destaca que o brincar é indispensável no processo de ensino e aprendizagem,
pois a criança mediante ao brinquedo evolui
seus pensamentos e desenvolvimentos.
A criança faz da brincadeira uma situação emergente, ela coloca seus desejos e
anseios explorando os aspectos como a imitação de condutas sociais.
Passa a ter um relacionamento interpessoal, vivência um comportamento num espaço imaginário, adota uma postura existencial,
garantindo a sua corporeidade criatividades,
a mesma alcança plena autonomia e liberdade de ir e vir.
O senso comum que diz que o brincar
de uma criança é a sua imaginação em ação
precisa então ser invertido, pois na verdade o
que ocorre é que a imaginação das crianças
surge em função da própria brincadeira,
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A imaginação é um processo psicológico novo para a criança; representa uma
forma especificamente humana de atividade consciente, que não está presente na
consciência das crianças muito pequenas
e está ausente nos animais. Como todas
as funções da consciência, ela surge originalmente da ação (CORIA, 2009 p. 106).

A brincadeira surge como atividade essencial à criança, que quando bem pequena tende a querer satisfazer seus desejos de
maneira imediata. Quando esses desejos não
são possíveis de serem realizados imediatamente, a criança se envolve num mundo de
ilusão e imaginação que é a brincadeira.
De acordo com Coria (2009, p.14), “por
ser uma ação iniciada e mantida pela criança,
a brincadeira possibilita a busca de meios,
pela exploração ainda que desordenada, e
exerce papel fundamental na construção de
saber fazer”.
As brincadeiras são formas mais originais que a criança tem de se relacionar e de
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.
São essas vivências, na interação com
as pessoas de seu grupo social, que possibilitam a apropriação da realidade, da vida e
toda sua plenitude,
Obrigada a adaptar-se sem cessar a um
mundo social dos mais velhos, cujos interesses e cujas regras lhe permanecem
exteriores, e a um mundo físico, que ela
ainda mal compreende, a criança para
seu equilíbrio afetivo e intelectual precisa
dispor de um setor de atividade cuja motivação não seja a adaptação ao real senão, pelo contrário a assimilação do real
ao eu sem coações nem sanções: Tal é o
jogo, que transforma o real por assimilação mais ou menos pura às necessidades
do eu, ao passo que a imitação é acomodação mais ou menos pura aos modelos
exteriores e a inteligência é o equilíbrio
entre assimilação e acomodação (CORIA
2009, p.16).

A primeira possibilidade do pensamento
propriamente dito é a sua representação em
ato através do jogo simbólico, o que marca a
passagem de uma inteligência baseada nos
cinco sentidos e na motricidade, para uma
inteligência representativa por intermédio de
símbolos subjetivos, caminho para a construção da inteligência mediada operatória, mediada por signos históricos arbitradores.
Conforme Coria (2009, p. 44), o lúdico
é formado por um conjunto linguístico que
funciona dentro de um contexto social; possui um sistema de regras e se constitui de
um objeto simbólico que designa também um
fenômeno. Portanto, permite ao educando a
identificação de um sistema de regras que
permite uma estrutura sequencial que especifica a sua moralidade.
Os jogos lúdicos oferecem condições
do educando vivenciar situações-problemas,
a partir do desenvolvimento de jogos planejados e livres que permitam à criança uma
vivência no tocante às experiências com a
lógica e o raciocínio e permitindo atividades
físicas e mentais que favorecem a sociabilidade e estimulando as reações afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais e linguísticas,
A própria consciência nunca é algo acabado ou definitivo. Ela vai se formando
no exercício de si mesma, num desenvolvimento dinâmico em que o ser humano,
procurando sobreviver e agindo, transforma a natureza e se transforma também. E
ele não somente percebe as transformações, como, sobretudo nelas se percebe
(CORIA, 2009, p.10).

O homem cria não apenas porque quer
ou porque gosta, mas, porque precisa; ele só
pode crescer enquanto ser humano coerentemente, ordenando, dando formas, criando.
Raul (2011, p. 18) admite que o brinquedo representa certas realidades e segundo ele, uma representação é algo presente no
lugar de algo. O autor explica que representar é corresponder a alguma coisa e permitir
sua evocação, mesmo em sua ausência; o
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brinquedo coloca a criança na presença de
reproduções: tudo o que existe no cotidiano,
a natureza e as construções humanas.
Representando diversos tipos de realidades diferentes, o brinquedo reproduz a realidade, mas não apenas os objetos, mas uma
totalidade social. Pode-se dizer que um dos
objetivos do brinquedo é dar a criança um
substituto dos objetos reais, para que possa
manipulá-los. Hoje os brinquedos reproduzem
o mundo técnico e científico e o modo de vida
atual, os aparelhos eletrodomésticos, bonecos e robôs.
De acordo com Raul (2011 p. 27), é
na interação com as atividades que envolvem
simbologia e brinquedos que o educando
aprende a agir numa esfera cognitiva.
Na visão do autor a criança comporta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida real, tanto pela vivência de uma
situação imaginária, quanto pela capacidade
de subordinação às regras.
Desta forma, existe uma relação muito próxima entre jogo lúdico e educação de
crianças para favorecer o ensino de conteúdos escolares e como recurso para motivação no ensino às necessidades do educando.
O lúdico trabalhado numa perspectiva pedagógica pode ser um instrumento de
suma importância na aprendizagem, no desenvolvimento, cognitivo, afetivo e social na
vida da criança.
As brincadeiras são importantes nas
atividades pedagógicas, porque incentivam a
aprendizagem; despertam o desejo; servem
para todas as áreas de ensino, contribuindo
muito para a educação absoluta do aluno,
Se considerarmos que a criança pré-escolar aprende de modo intuitivo, 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 relevância para desenvolvê-la (RAUL 2011 p. 27).

O jogo e a brincadeira traz uma ampla
capacidade de entendimento para a criança,
são de extrema valia para o crescimento do
aluno, pois o lúdico proporciona- lhe o desenvolvimento motor, cognitivo, psíquico e
intelectual.
A ludicidade de ser vista na escola
como uma ferramenta capaz de avaliar e estimular o aluno a busca de novas descobertas
de aprendizagem.
Conforme Raul (2011 p.37), toda criança vive agitada e em intenso processo de desenvolvimento corporal e mental. Nesse desenvolvimento se expressa a própria natureza
da evolução, exigindo a cada instante uma
nova função e a exploração de novas habilidades.
Para o autor, a criança se agita diante
da descoberta de novos conhecimentos. Estando o corpo em movimento e a mente ocupada em total desenvolvimento ela se depara
com novas realidades, o que gera anseios e
traz uma vasta amplitude de conhecimentos
que consistem em explorar o seu mundinho.
A criança consegue assim evoluir para grandes ocasiões de habilidades favorecendo o
aprendizado,
O brincar proporciona a aquisição de novos conhecimentos, desenvolve habilidades de forma natural e agradável. Ele é
uma das necessidades básicas da criança, é essencial para um bom desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo (BENVENUTI, 2009, p.9).

Muitos são os benefícios que o lúdico
pode trazer para a vida escolar da criança
por ser capaz de abranger a afetividade, o
convívio social, e intervenção mental, procedimentos facilitadores da realidade sendo indispensáveis ao acréscimo da criança no ensino
aprendizagem.
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A criança em movimento explora sua
natureza e aprende a lidar com diversas situações. Benvenuti (2009, p.29) destaca que
“Sob o ponto de vista disciplinar, nada melhor
para a criança do que ocupada com aquilo
que lhe interessa.”

Para que essa vivência seja explorada
de maneira eficaz para o crescimento, deve-se deixar que a criança busque o próprio entendimento nas ações empregadas enquanto
evolui de maneira saudável e satisfatória perante a sociedade que o cerca.

Segundo o autor a criança mediante em
um ensino prazeroso estando ela ocupada
fazendo algo que gosta, ela é motivada e impregnar pela atividade proposta em sala sem
contar que ela coloca o sua imaginação, sonhos, criatividade ela interage socialmente e
busca ultrapassar seu limite criando e recriando, apropriando do real em que o desafia.

Segundo Coria (2009, p.21) “a criança privada dessa atividade poderá ficar com
traumas profundos dessa falta de vivência.
Quando a criança brinca ela está vivenciando
momentos alegres, prazerosos, além de estar
desenvolvendo habilidades”.

Portanto, manter a criança ocupada com
aquilo que interessa, além de tornar possível
e agradável o aprendizado, também possibilita a compreensão de expressar aquilo que
sente e gosta.
Benvenuti (2009, p.30) explica que no
ensino moderno, os jogos e as recreações tornaram-se características básicas, não como
atividades do departamento de Educação Física, mas como meios decisivos que promovem a verdadeira aprendizagem.
Assim como a forma de ensino tradicional exerce influência no aprendizado humano,
o lúdico traz consigo uma maneira mais leve
e democrática de ensino, possibilitando um
grande número de oportunidades para o estímulo do desenvolvimento estudantil do aluno,
contribuindo de maneira significativa para o
alcance do entendimento acadêmico,
Segundo a autora, o desenvolvimento
da aprendizagem humana é influenciado através da ludicidade implementada em jogos e
brincadeiras, atribuídos nas constantes etapas da vida, proporcionando um equilíbrio entre a aprendizagem e a vivência humanitária.

O desenvolvimento da criança inicia-se
através da sua interação perante ao envolvimento lúdico em meio às situações ocorridas
junto à sociedade. A falta deste estímulo humano pode gerar diversos conflitos na formação do indivíduo, criando consequências
prejudiciais para suprir e fomentar sua personalidade.
Seguindo o ponto de vista exposto pela
autora, devemos analisar e recriar de maneira
social e humana a inserção do lúdico mediante tamanha importância para a formação e desenvolvimento implementados nos processos
de aprendizagem.
Segundo Coria (2009, p.26) “o brincar
pode ser um elemento importante através do
qual se aprende, sendo sujeito ativo desta
aprendizagem que tem na ludicidade o prazer
de aprender.”
Nos dias atuais o autor menciona que o
jogo é primordial para o currículo escolar, ele
menciona que através da recreação necessária a aprendizagem é imprescindível, podendo
contribuir e enriquecer o conhecimento de forma direta sendo significativa no processo de
formação do ser humano. Acredita-se que a
criança precisa estar relacionada não só na
Educação física mas em todo o conteúdo a
todo o momento trabalhando com o lúdico,
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Outra importante consideração sobre o
que o jogo diz respeito à aprendizagem é
que não mais pode existir no educador a
ideia classificatória de “jogos que divertem” e “jogos que ensinam”, pois se o
jogo que se aplica envolve de forma equilibrada o respeito pelo amadurecimento
da criança, exercita e coloca em ação
desafios a sua experiência, promove sua
relação interpessoal exaltando as regras
do convívio, será sempre um jogo educativo – ainda que possa simultaneamente
ensinar e divertir, jogos bem organizado
ajudam a criança a construir novas descobertas, a desenvolver enriquecer sua personalidade e é jogando que se aprende
a extrair da vida o que tem de essencial
(CORIA, 2009, p.28).

A ludicidade como forma de aprendizagem vai além das ferramentas utilizadas para
o ensino. De nada irá adiantar ter um universo de ferramentas onde os alunos não serão
capazes de utilizar essas ferramentas e ainda
irão diminuir o aprendizado tornando invalida
o método de ensino.

Quando se tem a ludicidade nos ensinamentos a comunicação é eficaz e significativa, a criança se torna mais ativa, podendo
usufruir de uma nova maneira de aprender,
que garanta um entendimento melhor e que
possa contribuir de várias formas com sua
vivência escolar e cotidiana.
O que realmente importa é atribuir a
cada criança o papel de sujeito ativo na construção do conhecimento, de formas cada vez
mais aprimorada, pois somente o indivíduo
ativo é capaz de atuar frente às pressões sociais, compreendendo-as melhor para poder
então transformá-las.
Através das brincadeiras e dos jogos
infantis, a criança passa a conhecer-se a si
mesma e aos outros com quem interage,
além de desenvolver a linguagem e aprender
normas de convívio social e hábitos culturais.

Coria (2009, p.29) considera como verdadeira aprendizagem inserida em jogos a
que chega aberta de situações e vive afetuosa, capaz de voltar o aluno para realização de
suas próprias vontades respeitando os seus
limites, desejos e ansiedades em meio ao
contexto educativo.
O lúdico é uma atividade eficaz para
desenvolver as potencialidades humanas das
crianças que deve ser utilizado dentro da sala
de aula. Através do lúdico o professor consegue trabalhar as habilidades previstas no plano escolar de forma prazerosa, estimulando e
permitindo que os alunos interajam entre si e
realizem tudo de forma significativa.
Acredito que neste capítulo foi possível
refletir sobre como o lúdico é de grande valia
para o processo de ensino e aprendizagem
na educação infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observação e intervenção, a extrema importância da brincadeira na Educação Infantil
é através do brincar que a criança organiza, desorganiza, cria e recria o mundo à sua volta.
Neste sentido, essa pesquisa traz a concepção da professora de Educação Infantil frente
à importância do ato de brincar nesta fase. Considerando sua fala se atitudes que partem do
lúdico, respeitando a criança no seu espaço e tempo e possibilitando a verdadeira construção
do conhecimento de forma criativa e prazerosa.
Também se alcançou o objetivo de observar a participação das crianças durante os
momentos de brincadeiras livres e dirigidas, bem como, analisar quais são as suas brincadeiras preferidas.
Percebe-se que as crianças aprendem com o que é significativo para elas. Isso sugere
que o professor quando motivado estimula as brincadeiras e possibilita a construção dos
saberes através da ludicidade.
O professor, enquanto explora, recebe estímulos, é indagado, participa e colabora, desenvolve suas habilidades. Portanto cabe ao professor promover essas atividades oportunizando o processo de ensino aprendizagem, atendendo as necessidades e perspectivas das
crianças.
O lúdico dará sentido ao universo da criança, proporcionando a elas vivenciarem experiências através de músicas, brincadeiras e jogos, estimulando a construção de valores
essenciais para a formação humana.
Neste sentido, foi possível ampliar os conhecimentos nesta área, sendo esta fundamental
para minha futura prática profissional, pela leitura dos autores pesquisados, pode-se constatar
que a brincadeira ocupa lugar primordial na vida da criança.
A presença destas atividades na Educação Infantil é de extrema importância para o
desenvolvimento intelectual e social das crianças, favorecendo na construção da autonomia,
contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes, autônomos e democráticos.
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TUTORIA NA EaD: COMPETÊNCIAS PARA UM BOM
DESEMPENHO EM AMBIENTE ACADÊMICO
RESUMO: O presente artigo busca mostrar as principais competências do tutor considerando
que o seu desempenho tem um papel fundamental na aprendizagem do estudante virtual. Os
cursos a distância estão em sua plena expansão no Brasil por possibilitar a democratização do
estudo das diversas classes sociais, uma vez que elimina a barreira da distância geográfica,
oportuniza a flexibilidade de horário e reduz o custo para os estudantes. Para atender a esta
demanda, exige-se profissionais qualificados com competências específicas para atuar na
modalidade. Considerando as particularidades, como a separação física do professor e aluno,
uso de metodologias e estratégias específicas, sistemáticas, avaliação, entre outros, o papel
do tutor é fundamental. Desta forma, exige-se um novo perfil desse educador, entretanto a
maioria dos professores brasileiros tiveram uma formação tradicional, assim, não conhecem
ou talvez não possuam habilidades e competências necessárias para exercerem a função de
tutor. O estudo visa identificar as competências para o bom desempenho do tutor, mapear as
competências e habilidades adquiridas, bem como verificar as que necessitam ser desenvolvidas
por este profissional. Após o respectivo levantamento, é possível planejar ações formativas que
aperfeiçoam cada vez mais a boa atuação do tutor e que, portanto, impactam diretamente na
melhoria da aprendizagem do estudante.

Palavras-chave: Competências do Tutor; Tutoria; Educação a Distância; Aprendizagem; Ambiente
Acadêmico.
31 - julho/2021 - Educar FCE

635

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

INTRODUÇÃO

A

o destacar este tema sobre a educação a distância, identificamos que esta
modalidade se encontra em plena expansão. As novas tecnologias disponíveis
apresentam nova forma de ensinar e aprender, têm ampliado as formas de comunicação e a interação com as áreas do conhecimento. O baixo custo aliado a flexibilidade
de horário e de local de estudo tem atraído muitos estudantes.
É possível conciliar os estudos com o trabalho. Por outro lado, a EaD ainda é um desafio especialmente em relação à evasão, pois, essa modalidade exige habilidades singulares
e desafiadoras para quem ensina e para quem aprende. A demanda crescente tem exigido
constantes reflexões dos modelos existentes e tem despertado cada vez mais pesquisas em
busca de elementos que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino.
Diante deste contexto, diversos estudos realizados apontam que o tutor tem um papel
fundamental para o sucesso do curso, uma vez que este educador contribui para a mediação
do processo ensino aprendizagem, bem como colabora para suprir a distância física e consequentemente minimizar as evasões.
Segundo Mercado (2006, p. 147) o tutor deve ter:
[...] a capacidade de gerenciar equipes e administrar talentos, habilidades de criar e manter o
interesse do grupo pelo tema; ser motivador e empenhado em acompanhar a aprendizagem dos
alunos, pois terá grupos de alunos heterogêneos, formados por pessoas de regiões distintas com
vivências bastante diferenciadas, culturas e interesses diversos, exigindo do tutor uma habilidade
gerencial com pessoas extremamente eficiente. Deve ter domínio sobre o conteúdo do texto e do
assunto para ser capaz de esclarecer possíveis dúvidas referentes ao tema abordado pelo autor;
a bibliografia recomendada, as atividades e eventos relacionados ao assunto (MERCADO, 2006,
p. 147).

Considerando a importância do tutor e a necessidade da adequação às práticas da
modalidade da Educação a Distância, no processo ensino-aprendizagem, o presente artigo
discute as principais competências necessárias a este profissional, com o intuito de conhecer
e refletir sobre o perfil exigido neste novo contexto.
Dominar o conteúdo programático, ter conhecimento de novas tecnologias, demonstrar
afetividade e empatia, desenvolver estratégias e metodologias que levem ao aluno a uma participação ativa e autônoma, apresentar capacidade de mediação, bem como a necessidade
de qualificação para melhorar seu desempenho, podem ser consideradas uma nova postura
do tutor.
De acordo com Rufino (2016), o tutor mediador deve construir um ambiente virtual
amigável, pois reproduz aos alunos através deste comportamento, o respeito às diferenças e
valorização das diversas opiniões. O tutor é uma profissão recente que exige competências
mais complexas que um professor da educação presencial tradicional, uma vez que tem
como objetivo mediar e facilitar a aprendizagem por meio do uso de recursos tecnológicos,
da diversificação de metodologias e estratégias que levam o aluno a buscar o conhecimento
de forma ativa e participativa.
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O artigo compõe introdução apresentando tema direcionado as competências do tutor,
na sequência destacam o desenvolvimento do referencial teórico, com algum detalhamento
das importantes competências necessárias ao tutor para desenvolver as atividades, a metodologia aplicada no texto e identifica as competências inerentes a esta função, tendo como
foco principal as gerenciais, pedagógicas, socioafetivas, tecnológicas e auto avaliativas.
Desse modo , este artigo tem como objetivo geral analisar as principais competências
e habilidades necessárias do tutor na educação a distância que contribuem para a aprendizagem do aluno e o sucesso do curso na modalidade a distância. E como objetivos específicos, demonstrar o papel do tutor na educação a distância frente ao processo de ensino
aprendizagem na contemporaneidade, identificar as principais competências na EaD para o
desenvolvimento eficaz das atividades e descrever a importância da tutoria para o processo
de ensino aprendizado, para o ensino de qualidade.
Além disso, esta pesquisa se justifica pelo fato do presente estudo buscar identificar as
principais competências do tutor, considerando que seu desempenho tem um papel fundamental para o processo de aprendizagem do aluno e para o sucesso do curso. Os autores
Almeida, Marroig e Pinto (2014, p.148) afirmam que o “crescimento exponencial da Ead no
país traz também uma enorme demanda por profissionais que possam atender a esses milhões de alunos mantendo um padrão de qualidade”.
Os cursos em EaD estão em expansão no Brasil por possibilitar a democratização do
estudo nas diversas classes sociais, uma vez que elimina a barreira da distância geográfica,
facilita a flexibilidade de horário e apresenta redução de custo ao estudante. Com isso, exige-se cada vez mais profissionais qualificados com competências específicas para atuar nesta
modalidade. Segundo Santana (2010, p.9):
O tutor concebido de suas responsabilidades pode ser o principal elemento responsável pelo
sucesso ou fracasso de um curso. Fracasso, pois o tutor pode se suas competências não forem
conhecidas e adquiridas passa de agente motivador a desmotivador. Entretanto, pode tornar- se
no principal sujeito co-autor do sucesso do curso, por saber criar uma afetividade com o estudante
de forma que se torne um moto contínuo de energia motivadora (SANTANA, 2010, p.9).

Considerando as particularidades dessa modalidade (separação física do professor e
alunos, uso de recursos tecnológicos diversificados, exige do aluno independência e autodisciplina, uso de metodologias e estratégias específicas, sistemáticas de avaliação etc.), o
papel do tutor é fundamental. Assim, exige-se um novo perfil desse educador.
Observa-se que, a maioria dos professores brasileiros tiveram uma formação tradicional,
com pouca vivência, habilidade e competência necessária para exercer a função de tutor. Esse
artigo visa mapear as competências necessárias, bem como verificar as que necessitam ser
desenvolvidas pelo profissional. Após o respectivo levantamento, é possível planejar ações
formativas que aperfeiçoam cada vez mais a boa atuação do tutor e que, portanto, impactam
diretamente na aprendizagem do aluno, nos resultados do curso (índices de evasão e reprovação), bem como refletem positivamente na qualidade do curso.
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Como problemática tem-se a seguinte questão: muitas mudanças estão ocorrendo com
maior velocidade, o sistema de ensino está diante de um grande desafio, apresentar novos
modelos para a educação, mais atrativos, caracterizando um novo pensar, que possibilite melhorar a qualidade, eficiência e eficácia do profissional que ingressa no mercado de trabalho.
Para isso, buscar o uso da tecnologia da informação e comunicação em cursos de educação a distância são insuficientes para o processo de ensino-aprendizado, se não houver a
interação dos conceitos ensinados com uma dinâmica prática e didática entre o educador e
os estudantes. Não é intenção deste artigo tratar sobre o processo de aprendizagem, porém,
identificar as principais competências do tutor, considerando que seu desempenho tem um
papel fundamental para o sucesso do curso.

31 - julho/2021 - Educar FCE

638

Revista Educar FCE - 44 ª Edição - 31 - Julho/ 2021

TUTORIA NA EAD: COMPETÊNCIAS
PARA UM BOM DESEMPENHO EM
AMBIENTE ACADÊMICO
O presente estudo aborda o tema “Tutoria na EaD: Competências essenciais para um
bom desempenho em ambiente acadêmico”,
considerando a relevância deste profissional
no processo de aprendizagem do estudante
nos cursos de modalidade a distância. Para
estudar sobre o tema, precisamos entender
o conceito de competências, que para Perrenoud (1999, p. 7) competência é “um conjunto de esquemas de percepção, pensamento,
avaliação e ação”. Diante deste contexto, na
sequência serão analisadas as competências
primordiais do tutor sob o ponto de vista de
diversos autores.
A Educação a Distância está em plena
fase de ascensão. Dessa forma, possibilita
flexibilidade e democratização do ensino, uma
vez que contribui para propagar e disseminar conhecimentos para a sociedade. Assim,
esta nova modalidade de ensino exige inovação pedagógica, uma vez que o fator humano (presença do tutor) é fundamental para
realização de diálogos e interatividade, que
estabelecem vínculos afetivos, e contribuem
para o sucesso do aluno no curso.
O tutor tem por função facilitar a aprendizagem do aluno, motivando-o, questionando-o, despertando curiosidades, contribuindo assim para ampliar conhecimentos. Deve
ser um agente ativo, ou seja, deve ensinar
o estudante a “aprender a aprender” com
autonomia, orientando de forma dialógica e
interativa, dominando o uso de tecnologias
(chats, fóruns de discussão, wikis, etc.) que
potencializam a construção do conhecimento, uma vez que possibilitam interatividade e
afetividade, por meio de bate papos informais
que estabelecem vínculos afetivos e favorecem a aprendizagem prazerosa e significativa.

O educador EaD deve dominar o conteúdo teórico e prático, pois, o aluno obtém
conhecimento a partir de experiências vivenciadas. Portanto, necessita desenvolver as seguintes competências para ensinar: organizar
situações de aprendizagem, acompanhar o
progresso do estudo do aluno intervindo para
que possa evoluir, envolver alunos em situações de desenvolvimento de exercícios, possibilitar trabalho em equipe, participar da gestão escolar, envolver os pais e responsáveis,
utilizar novas tecnologias, trabalhar questões
éticas da profissão e administrar sua formação. Essas competências favorecem a autonomia do aluno e a gestão de sua própria
formação contínua (SANTANA, 2010).
Segundo o autor (2010), o tutor não
deve ser subutilizado ou ser considerado um
mero executor de tarefas, ele deve ter capacidade técnica, de comunicação e conhecimento pedagógico, pois ele é essencial a
aprendizagem e sucesso do aluno no curso,
uma vez que por meio da afetividade promove
a motivação e estimula a aprendizagem do
aluno.
Considerando que o tutor é um educador e tem um papel de destaque na aprendizagem do aluno, ressaltamos as dez novas
competências para ensinar defendidas por
Perrenoud (2010, p. 11):
1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem, 2. administrar a progressão das
aprendizagens, 3. conceber e fazer evoluir
os dispositivos de diferenciação, 4. envolver os alunos em suas aprendizagens e
em seu trabalho, 5. Trabalhar em equipe,
6. participar da administração da escola, informar e envolver os pais, 7. utilizar
novas tecnologias, participar da administração da escola, 8. informar e envolver
os pais, utilizar novas tecnologias, 9. enfrentar os deveres e os dilemas éticos da
profissão e 10. administrar sua própria
formação contínua (PERRENOUD, 2010,
p. 11).
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O tutor deve desenvolver diversas atividades, dentre elas, as competências pedagógicas que visam a participação de atividades e de formação, promovendo estudos
sobre educação a distância, com o objetivo
de manter-se antenado com o assunto para
conhecer e desenvolver operacionalizações
nos ambientes virtuais de ensino com eficiência, mantendo suas atividades burocráticas
atualizadas.
Para Chules (2015), o uso da tecnologia tem beneficiado e proporcionado diversas
ações na área da educação. Portanto, é necessário um mediador da aprendizagem, que
além do conhecimento das ferramentas deve
proporcionar aos alunos desenvolvimento das
capacidades.
Assim, o autor considera que as principais competências do tutor são dominar
o conteúdo programático, ter conhecimento
pedagógico e didático, acompanhar e orientar os alunos no desenvolvimento das atividades e dar feedback claro e com rapidez.
Ressalta que para aumentar a satisfação da
expectativa dos alunos, cabe às instituições
investirem na formação contínua dos tutores e
implementarem algumas ações que possam
potencializar o processo ensino-aprendizado.
Neste trabalho serão apontadas cinco competências necessárias ao tutor:
• Competência Gerencial: segundo
Bernardino (2011) e Machado Leal
e Machado Eli (2004) é umas das
competências necessárias exigidas
ao tutor, para auxiliar o aluno no processo de ensino-aprendizagem. A
competência gerencial de um tutor,
passa por todo o processo, desde
a divulgação do curso ou disciplina
até a certificação deste aluno.

Para Moura e Paixão (2014), esta competência significa algumas funções como: planejamento do curso e ou disciplina, organização através de estipulação e administração
de prazos, elaboração e divulgação de regras
(comunicação) e resolução de problemas.
Giannasi et al. (2005, p.3) completa
que:
Os tutores devem ter determinadas competências que possibilitem aos estudantes
explorar todos os recursos disponíveis de
forma a permitir a consecução dos objetivos previstos no curso e ainda, participar
e promover ambientes de aprendizagem
colaborativa, desenvolver autonomia e
independência nos estudos, como uma
ferramenta para sua formação continuada, ao longo da vida (GIANNASI et al.,
2005, p.3).

Algumas ferramentas como o uso do
checklist, pode auxiliar o tutor em suas funções, tornando mais produtiva e organizada;
consequentemente melhorando aprendizagem do aluno (SISCOUTTO, 2012).
• Pedagógicas: corresponde a capacidade de mediação através do ambiente virtual de aprendizagem por
meio de atividades diversificadas
com feedbacks constantes incentivando a autonomia do estudante na
busca da aprendizagem.
De acordo com Moran, Masetto e
Behrens, (2010) esclarece que:
A mediação pedagógica corresponderia
a ações do educador capazes de orientar, facilitar e estimular a aprendizagem,
de modo a atuar como um intermediário
entre o aluno e o conhecimento. Essas
mediações contemplam diretamente de
maneira satisfatória e evolutiva nas competências pedagógicas, estimulando promovendo o processo de ensino aprendizagem (MORAN et al, 2010).
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O tutor desenvolve práticas pedagógicas, estimula o cursista a adquirir aprendizagens através de interações, que contempla a
organização de material didático, sendo ele
um formador e professor ao mesmo tempo,
o que traz responsabilidades e o tornam um
pesquisador, dominando os conteúdos, que
serão aplicados, conhecendo a Plataforma e
sendo especialista em tecnologias educacionais.
Para Tractenberg (2007), Belloni (2009),
Bernardino (2011) e Borges e Souza (2012)
às competências pedagógicas de um tutor
devem lhe proporcionar a capacidade de conduzir o processo de ensino-aprendizagem de
forma eficaz, por meio domínio de metodologias de ensino, ou seja, o tutor deve ser
capaz de colocar em prática as teorias de
aprendizagem, mediar a aprendizagem dos
alunos com dificuldade, incentivar a participação ativa e crítica, estimular a autonomia,
promover a interação entre os alunos para
favorecer a aprendizagem coletiva, realizar
mediações intervindo no processo de aprendizagem, dominar o conteúdo programático,
motivar o estudante, investir em sua formação
continuada, conhecer os instrumentos e critérios avaliativos, saber avaliar-los por meio de
feedbacks consistentes, conhecer e utilizar os
recursos didáticos disponíveis, etc.
Considerando essas particularidades
do desenvolvimento de habilidades e competências pedagógicas de um tutor, é imprescindível que ele conheça bem seu papel e
sua função de maneira satisfatória, cabendo a
este profissional observar, estruturar ao fluxo
de conhecimento, sanar dúvidas, promovendo
a parte pedagógica educacional, com o intuito de trazer uma aprendizagem significativa.

• Socioafetivas: em que o relacionamento positivo é muito importante
para o ensino aprendizado, o tutor a
distância precisa conhecer o aluno,
estar atento às dúvidas e apontar a
evolução dos estudantes. Uma comunicação clara, objetiva e respeitosa é crucial na modalidade de ensino em questão. Segundo Borges e
Souza (2012, p. 6), um tutor com a
competência socioafetiva desenvolvida deve:
Conhecer o alunado; Ter uma linguagem
cordial; Ser atento e prestativo as dúvidas,
mesmo as mais comuns; Ter uma escuta
sensível; Estimular a participação; Incentivar a todos apontando as facilidades;
Destacar o crescimento individual e grupal; Observar as dificuldades e orientar na
superação delas; Construir um relacionamento afetivo, pautado na comunicação
respeitosa, cordial e comprometida com a
aprendizagem (BORGES; SOUZA, 2012,
p. 6).

As ações citadas são fundamentais
para o sucesso na educação a distância e,
portanto, a competência socioafetiva deve estar presente nas mediações, interações, esclarecimento de dúvidas, feedbacks, a fim de
reduzir distanciamento da barreira física, bem
como contribuir para minimizar os conflitos e
as evasões.
Apenas o conhecimento técnico do conteúdo programático não é suficiente para garantir o sucesso do curso, pois a competência
socioafetiva do tutor é essencial nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, uma vez que o
estabelecimento de laços afetivos entre tutor
e aluno contribuem para eliminar a barreira
física, criar vínculos afetivos, facilitando assim
o processo ensino aprendizado. A seguir destacamos a importância do fator sócio afetivo
para a aprendizagem:
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Jean Piaget, Vygotsky e Henry Wallon
destacam a importância do conteúdo
socioafetivo como mola propulsora do
processo educativo. Vygotsky critica a
separação do intelecto e do afetivo feito pela pedagogia tradicional e destaca
que a afetividade possui um caráter de
ação volitiva, que norteia toda a atividade
humana. Esse postulado teórico, em que
o desenvolvimento cognitivo pressupõe
uma base afetiva-volitiva, também, está
presente nas teorias de Jean Piaget e de
Henri Wallon (BARBOSA, 2011, p.1).

O tutor tem por função incentivar e motivar o aluno durante o curso. Vale lembrar
que a emoção, a afetividade e a empatia são
fatores que contribuem para facilitar a aprendizagem, uma vez que estimula para que o
processo ensino aprendizagem aconteça de
forma prazerosa e colaborativa. Para isso,
o tutor deve interagir com os alunos no ambiente virtual (individualmente ou em grupo),
deve eliminar barreiras de hierarquia (tutor X
aluno), deve ainda incentivar e encorajar a
enfrentar os desafios para que possam superar com autonomia e independência. Enfim, o
tutor com habilidades afetivas, deve ter uma
boa comunicação para que possa interagir e
estabelecer vínculo com os alunos para que
possa influenciá-los de forma positiva (promover interação entre os alunos para que aprendam de forma colaborativa, respeitar e reconhecer as diferentes personalidades, valorizar
e elogiar produções etc.), (BARBOSA, 2011):
• Tecnologia: o computador é o equipamento que estará presente no processo de ensino-aprendizado, o tutor
deve dominar as ferramentas disponíveis, oferecendo experiências enriquecedoras que favoreçam a aprendizagem. O suporte aos estudantes
é um elemento que contribui para a
realização das tarefas.

Os tutores são imprescindíveis para a
aprendizagem no curso a distância, seu bom
desempenho profissional acarreta potencialidades na execução da atividade de tutoria e
melhor desenvolvimento do trabalho. É preciso que o profissional saiba utilizar com prática
as ferramentas da tecnologia da informação.
Almeida & Amaral (s.d.) esclarecem
que existem dois tipos de relações nas empresas, primeiro delas são as relações humanas, compartilham ideias entre as pessoas e
ao mesmo tempo com grupos sociais, atuam
dinamicamente desenvolvendo as relações
entre pessoas e máquinas/equipamentos.
Por outro lado, as relações técnicas, inclui o fluxo de atividades a serem executadas
e a tecnologia. Os equipamentos, as habilidades, as experiências, estão relacionadas com
a capacidade de manusear as tecnologias
de informação e comunicação (TICs), de tal
forma que esses dois subsistemas, relações
humanas e técnica, precisam estar integrados para que funcionem em conjunto. Com
base nos recursos tecnológicos, os autores
afirmam que:
Nesse contexto, é imprescindível que o tutor saiba utilizar as diversas TICs a fim de
esclarecer possíveis dúvidas dos alunos
e propor diferentes estratégias de aprendizagem, com o objetivo promover não
só o acesso à informação e a interação
entre os alunos através das várias ferramentas e interfaces disponíveis, mas, principalmente de possibilitar que os alunos
construam conhecimentos exercitando a
sua criatividade (AMARAL & ALMEIDA,
s.d., p.5).
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É de se notar que o tutor precisa interagir com seus alunos, pois entende-se que
a educação a distância (EaD) é uma modalidade que professores, alunos e instituições
estão separados, e conseguem ter interações
por meio das diversas TICs (tecnologias de
informação e comunicação). Por meio disso,
podem criar formas de aprendizagem e muitos outros (PACHECO & SARDINHA, 2012).
Nesse sentido o aluno terá o suporte necessário para a realização de trabalhos coletivos,
o que promoverá integração com o sistema
em geral:
• Autoavaliativas: o tutor deve ter um
olhar avaliativo para as suas práticas, identificando os erros e acerto
para redimensionar sua prática de
forma a atingir a qualidade do ensino. A avaliação deve ser contínua e
servir para a renovação da prática
do tutor.
A Educação a Distância tem crescido
muito rapidamente e junto cresce a necessidade de compreender o papel do tutor nessa
modalidade de ensino. Conforme já abordamos, o tutor tem um papel fundamental no
processo de ensino-aprendizado, ele é um
mediador, um facilitador para que a aprendizagem ocorra.
Uma das competências que o tutor precisa ter é a capacidade de autoavaliar-se, o
que não é uma tarefa fácil. O que implica realizar autoavaliação? Implica ter clareza do
trabalho realizado e criticidade do próprio
processo de trabalho. É preciso compreender a concepção de avaliação, desassociar o
conceito de julgar e aproveitar os resultados
obtidos para direcionar/planejar o trabalho,
esse deve ser o objetivo principal da autoavaliação. No EaD, a tecnologia e o ambiente
virtual devem ser um aliado.

Os tutores, na maioria dos casos, precisam descobrir sozinhos as limitações e o potencial da tecnologia (MOORE e KEARSLEY,
2007). O ambiente de aprendizagem permite
ao tutor retomar o percurso, verificar a participação dos estudantes e as intervenções
realizadas, desta forma, é possível o tutor se
avaliar constantemente. A avaliação precisa
ser contínua para que os ajustes sejam realizados no processo. Portanto, desenvolver a
competência da autoavaliação requer desenvolvimento consciente da prática, exige esforço e responsabilidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Parte-se de uma abordagem qualitativa, que segundo Gil (2010) define-se pela
investigação voltada para aspectos qualitativos de uma determinada questão, e que não
são apresentados com recursos estatísticos.
Contemplará a pesquisa exploratória sobre
as principais competências necessárias ao
bom desempenho do tutor, uma vez que elas
contribuem diretamente para a aprendizagem
do aluno, como também para a qualidade e
sucesso do curso na modalidade a distância.
A pesquisa foi realizada por meio de levantamento e análise da bibliografia sobre o tema,
utilizando fontes reconhecidas para a pesquisa científica. O foco da pesquisa trata-se das
competências socioafetivas, pedagógicas, gerenciais, tecnológicas e autoavaliativas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da tecnologia da informação e comunicação vem sendo tratada como assunto constante nas instituições educacionais, de modo, a despertar nos indivíduos uma nova
alternativa em ambiente inovador.
O ensino à distância tornou-se uma oportunidade para o indivíduo, pois o capital humano
nas organizações deve manter-se capacitado para o desempenho de suas funções e assim
obter sucesso. O conhecimento e informação é algo essencial para a competição no mercado
de trabalho e até mesmo considerado como diferencial competitivo nas organizações. Para
isso, as pessoas têm procurado cursos que proporcionam ensino-aprendizagem com características que atendam suas expectativas.
A nova modalidade de ensino tem sido considerada como parte de uma grande transformação na área educacional nas últimas décadas, pois oferece uma formação que antes
muitos não tinham possibilidade de forma presencial, ou seja, são benefícios que por meio da
tecnologia da comunicação são oferecidos ao aluno. Ao mesmo tempo, podemos dizer que,
é uma modalidade que deixou de existir a distância geográfica, e passou a ser um processo
de ensino mais flexível e com menor custo aquele que procura.
Entende-se que para atender essas expectativas, algumas ferramentas são importantes
para o sucesso do aprendizado. No estudo, tratamos das competências dos tutores, com o
intuito de conhecer e refletir sobre o perfil exigido neste novo contexto, considerando que os
mesmos devem estar capacitados para o processo da educação a distância, que tenham amplo conhecimento, para o bom andamento do curso e acompanhamento do desenvolvimento
de aprendizado dos mesmos.
Destacamos no texto competências desejáveis para o tutor da educação a distância,
sendo elas socioafetivas, pedagógicas, gerenciais, tecnológicas e autoavaliativas. Observa-se que essa função, é uma tarefa desafiadora, visto que envolve a questão das ferramentas
tecnológicas assim como atendimento das metodologias, dos conteúdos que estão frente ao
programa da instituição e atendimento às expectativas dos alunos.
A função do tutor, considerado neste estudo de grande importância, é apresentar a
condução do processo da aprendizagem do aluno, o que compete a ele mesmo buscar constantemente um aprendizado que seja adequado a sua realidade e consequentemente tenha
qualidade de ensino.
Em relação ao tutor, algumas reflexões sobre as competências, fortaleceu o conhecimento sobre o assunto, vale destacar que nesse processo a figura dele trata-se da colaboração
sobre a construção do conhecimento. Ainda, destacamos a necessidade de maior reconhecimento e valorização desse profissional, visto que, seu desafio é o melhor funcionamento do
curso, para que os alunos possam interagir com autonomia.
O que tratamos, busca aprimorar o entendimento sobre a questão das competências
do tutor para o desenvolvimento de seu trabalho, sendo necessário um estudo mais detalhado, não consideramos que a proposta aqui explicada se esgota, mas se torna necessária a
continuidade do assunto para melhor compreensão e conhecimento.
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A difusão da tecnologia da informação e comunicação mudou o repensar do ensino e
a aprendizagem de forma mais prática e acessível à sociedade, hoje já são uma realidade
presente na sociedade, o que possibilitou ampliar o acesso à formação continuada, assim
destacamos que isso compete a pessoas com competência para orientar.
Considera-se que o professor, tutor e especialistas participantes deste processo devem
buscar continuamente atualizar-se para acompanhar as possíveis mudanças que a tecnologia
oferece. Percebeu-se assim, que nas leituras pesquisadas ao longo do estudo que não
somente as instituições ganham por terem tutores com tais competências, mas todos serão
beneficiados que de certa forma estarão interagindo entre elas, transformando problemas
em soluções, buscando novos conhecimentos, criando metodologias que se adaptem aos
eles, promovendo assim, resultados que favoreçam a aprendizagem do todos os envolvidos,
oferecendo ao final qualidade necessária para o bom resultado.
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